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 20. september 2019 

TR-udsendelse nr.: 08 19/20 

 

KLF´s ordinære generalforsamling fredag 1. november 2019  

afholdes i Korsgadehallen, Korsgade 29 

 

Herved fremsendes en foreløbig orientering om KLF´s ordinære generalforsamling 

2019. Formandens beretning kan 14 dage før læses på foreningens hjemmeside. 

Sidste frist for forslag til dagsordenen er 3 uger før − fredag 18. oktober kl. 15.30. 

 

Til orientering i denne forbindelse er vedlagt den foreløbige dagsorden og 

hovedpunkterne i formandens beretning. Endvidere vedlægges plakat til 

opslagstavlen om tid og sted for generalforsamlingen.  

Der skal ikke ske tilmelding til selve generalforsamlingen. 

 

Middagstilmelding til medlemsfest 

Efter generalforsamlingen vil man efter tilmelding og forudbetaling kunne deltage 

i medlemsfesten med underholdning og band. Middagen serveres kl. 19.30. 

 

Der serveres vin, 1 øl eller 1 vand og efter middagen kaffe/te. Pris 50 kr. 

Tilmelding sker til tillidsrepræsentanten på vedlagte tilmeldingsliste, som er 

udsendt sammen med denne skrivelse. Tillidsrepræsentanten opkræver 50 kr. af 

hver tilmeldt. Betaling kan ske til foreningen via netbank til kontonummer 0400-

4023853065 eller mobilepay 779091 (vi modtager ikke dankort) eller kontant ved 

fremmøde på Frydendalsvej 24. HUSK at oplyse antal personer samt skolens 

navn.  

Billetten/armbåndet skal medbringes til medlemsfesten som adgangskontrol til 

middagen. 

 

Tilmelding fra skoler og betaling må være foreningen i hænde senest onsdag 

16. oktober 2019. Tilmelding efter denne dato kan ikke finde sted. 

Middagsbilletter vil blive sendt til tillidsrepræsentanten, så snart betalingen er 

modtaget. Bemærk betaling via netbank kan tage op til 5 hverdage. 

Tilmeldingen er bindende, og der vil ikke kunne ske tilbagebetaling. 

Tilmeldingslisten med de enkelte deltageres navne er hos tillidsrepræsentanten og 

anvendes ved uddelingen af middagsbilletter/armbånd. 

 

 

 

 



 

Praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af generalforsamlingen: 

• Fredag 18. oktober kl. 15.30. Seneste frist for indsendelse af forslag til 

dagsordenen. 

• Forslag til hvem der skal tildeles foreningens hæderspris ´KLF´s Gyldne 

Pegepind´ skal være indsendt til KLF´s kontor senest 4. oktober. 

• KLF-afdelingerne opfordres til at indsende eventuelle forslag til resolutioner 

til KLF's kontor senest fredag 4. oktober. 

• Mandag 7. oktober udsendes indkomne resolutionsforslag fra KLF's kontor, 

således der er mulighed for at behandle dem i KLF-afdelingerne. 

Resolutionsforslag fra bestyrelsen udsendes i videst muligt omfang samtidig. 

Den skriftlige beretning vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside 18. okto-

ber. 

Den endelige dagsorden bekendtgøres på foreningens hjemmeside mandag 14. 

oktober. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ivan Jespersen /       Dorthe Rasmussen 


