
  

 
 
 
 
Indkaldelse til Træ- og Møbelindustriens generalforsamling 2019 
 
 
 

 
Fredag den 14. juni 2019 kl. 10.30 

Hos Nordisk Group A/S, Nordager 26, 6000 Kolding 
 

 

Registrering til generalforsamlingen er åben fra kl. 10.00. 

Generalforsamlingen er kun for medlemmer af TMI. Forslag til beslutninger, der ønskes 
optaget på dagsordenen, skal skriftligt meddeles foreningens sekretariat senest 10 dage 
før generalforsamlingen, det vil sige den 04. juni 2019. 

Dagsorden findes på næste side, TMI’s årsrapport og årsberetning kan du finde på 
tmi.di.dk. Her kan du også tilmelde dig både generalforsamling og det faglige 
arrangement, som dagen afsluttes med. 

Skulle du være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, opfordres du til at give 
fuldmagt til en anden stemmeberettiget. Dette gør du nemt på tmi.di.dk. 

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske på tmi.di.dk senest tirsdag den 11. juni 2019. 

Efter din tilmelding fremsendes dit adgangskort som du bedes medbringe på dagen. 

Efter generalforsamlingen byder foreningen på frokost. 

Dagen afsluttes med et fagligt arrangement, som du er velkommen til at deltage i og 
ligeledes invitere kolleger og relevante medarbejdere til at tilmelde sig. Programmet 
findes på  

 

 

Med venlig hilsen 
TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 
 
Nils Knudsen     Flemming Larsen 
  

14-05-2019 
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Dagsorden 
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1. Valg af dirigent 

2. Formanden/bestyrelsens beretning 
TMI’s årsberetning 2018 finder du på TMI’s hjemmeside tmi.di.dk 

3. Forelæggelse af sidste års regnskab (årsrapport)  
Årsrapporten finder du på tmi.di.dk 

4. Forelæggelse af budget til orientering 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

6. Valg til bestyrelsen 
 På valg er: 
 

Nils Knudsen Magnus Olsen A/S 
Henrik Thorlacius-Ussing Aktieselskabet Rold Skov Savværk 
Asbjørn Berge F. Junckers Industrier A/S 
Niels Henrik Lauritzen Holmris A/S 
Knud Erik Hansen Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 

 
Alle med undtagelse af Niels Henrik Lauritzen er indstillet på genvalg. 
Dette indstilles af bestyrelsen. 
 
Herudover indstiller bestyrelsen, at bestyrelsen suppleres med: Kaja Møller fra 
Fredericia Furniture A/S samt Niels Flemming Troelsen fra WO Interior A/S. 

 
Herudover består bestyrelsen af følgende, som ikke er på valg i 2019: 
 
Steen Mikkelsen Davinde Savværk A/S 
Jens Bach Mortensen Kvist Industries A/S 
Rune Stephansen Nobia Denmark A/S 
Claus Arberg Hvidbjerg Vinduet A/S 
Heinz Berggren Cube Design A/S 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Bestyrelsen indstiller ikke til valg af suppleanter i den kommende periode. 

8. Valg af delegerede til DI’s generalforsamling 
Bestyrelsen foreslår, at 6 delegerede til DI’s generalforsamling udpeges af TMI’s 
bestyrelse. 

9. Indkomne forslag fra medlemmerne  

10. Eventuelt  

https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/foreningssites/tmi/netvark-og-arrangementer/netvark-arrangementmappe/gf-2019/
https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/foreningssites/tmi/netvark-og-arrangementer/netvark-arrangementmappe/gf-2019/

	1. Valg af dirigent
	2. Formanden/bestyrelsens beretning
	3. Forelæggelse af sidste års regnskab (årsrapport)
	4. Forelæggelse af budget til orientering
	5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
	6. Valg til bestyrelsen
	7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
	8. Valg af delegerede til DI’s generalforsamling
	9. Indkomne forslag fra medlemmerne
	10. Eventuelt

