FRA NKF-DK

Invitation til

NKF-dk generalforsamling 2019
Velkommen til årets generalforsamling i NKF-dk, hvor vi ser tilbage på 2018 og det arbejde
bestyrelsen har gjort for forbundet; både politisk, socialt og administrativt. Det øgede antal nye
bestyrelsesmedlemmer har givet bestyrelsen ekstra muskler og med denne øgede styrke, ser vi frem
til at arbejde med de visioner bestyrelsen har for 2019.
Oplæg: For at følge med udviklingen skal der ændringer til og Konservatorskolen har i den
forbindelse været på operationsbordet. Konservatorskolens nye fagleder, Rikke Bjarnhof, vil inden
generalforsamlingen give et oplæg om den ny konservatoruddannelse.
Derudover glæder vi os meget til at lancere NKF-dk’s nye hjemmeside. Bestyrelsens webarbejdsgruppe har i det sidste års tid arbejdet på at skabe en ny digital platform med ønsket om at
skabe et “professionelt visitkort” og styrke formidlingen af vores profession. Samtidigt, har ønsket
været, at hjemmesiden skal bidrage med at styrke kommunikationen, samt det faglige og sociale
netværk blandt NKF-dk´s medlemmer og kollegaer på tværs af faget. Efter generalforsamlingen
lader vi propperne springe for at fejre den nye hjemmeside!
Da nogle bestyrelsesmedlemmer har valgt at træde ud af bestyrelsen, skal vi have valgt nye
medlemmer ind. Hvis du er interesseret i at bidrage til bestyrelsesarbejdet, så er du meget
velkommen til at stille op. Se hvordan du stiller op i info-boksen nedenfor.
Indkommende forslag sendes til bestyrelsen senest den 5. april kl. 12.00. Ønsker du at
opstille til bestyrelsen, beder vi dig ligeledes kontakte os inden ovenstående dato, så vi kan
præsentere de opstillede kandidater til generalforsamlingen. Forslag, opstilling og øvrige
kommentarer til generalforsamlingen kan sendes til bestyrelsen@nkf-dk.dk
Af praktiske hensyn skal vi bede om tilmelding til arrangementet senest fredag den 5. april kl. 12.00.
Ønsker du at deltage i den efterfølgende middag bedes dette også meddeles til tilmeld@nkf-dk.dk
Vi glæder os og håber at se mange kollegaer fra hele landet.
Med venlige hilsener
Bestyrelsen, NKF-dk
Generalforsamlingen er tidligere indkaldt via mail i henhold til vedtægternes § 7 Ordinær
generalforsamling, stk. 1:
Generalforsamlingen er den danske afdelings højeste myndighed og ledes af en af forsamlingen
valgt dirigent. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af november måned med en
dagsorden, der minimum skal indeholde følgende punkter:

1. Formandens beretning for det forløbne år
2. Regnskabsaflæggelse og budget
3. Optagelse af ordinære og
ordinær+E.C.C.O.-medlemmer
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller
medlemmer
5. Valg af formand og øvrig bestyrelse plus en
eller flere suppleanter (jf. § 4)
6. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
7. Orientering om fælles nordiske publikationer
og hjemmeside
8. Orientering om E.C.C.O.
9. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
- Sigrid Ninel Kledal
- Pernille Holm Mogensen
- Anne Trollehave
- Jannie Amsgaard Ebsen

Tid: Fredag den 26. april kl. 15-19,
Sted: Konservatorskolen, KADK,
store auditorium, Esplanaden 34,
1263 København K
Oplæg kl 15.00: Rikke Bjarnhof.
Generalforsamling kl. 16.00
Efterfølgende
hyggelig
middag
(for egen regning) på restaurant
Madklubben i Store Kongensgade.
Tilmelding: Senest fredag den 5.
april kl. 12.00 til tilmeld@nkf-dk.dk
Pris: Gratis for NKF-dk medlemmer,
øvrige interesserede betaler 50 kr. for
forplejning.
Stemmeret: For at kunne stemme
til generalforsamlingen skal du være
ordinært medlem. Du kan søge om
medlemskab hele året ved at skrive
til: optag@nkf-dk.dk
Du kan stemme ved at møde op
personligt eller sende en fuldmagt
til bestyrelsen (læs mere om
dette i foreningens vedtægter på
hjemmesiden).
Regnskab, budget og revideret
dagsorden: Udsendes til de tilmeldte
efter fristen for indkommende
forslag.

BULLETIN // 7

