GENERALFORSAMLING 2020
DIAMANTENTREPRENØRSEKTIONEN
i Dansk Byggeri

Indkaldelse til Diamantentreprenørsektionens ordinære generalforsamling
fredag, den 20. marts 2020 og invitation til festaften
Med henvisning til vedtægternes § 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i
Diamantentreprenørsektionen
Fredag, den 20. marts 2020, kl. 13.00
på Hotel Zleep Prindsen, Algade 13, 4000 Roskilde
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Forelæggelse af det reviderede regnskab
4.
Indkomne forslag
5.
Beretning fra Klagenævnets bestyrelse
6.
Forelæggelse af eventuelle afslag på anmodning om indmeldelse
7.
Forelæggelse af eventuelle eksklusioner
8.
Fastsættelse af gebyr og kontingent
9.
Valg af bestyrelse i henhold til § 6
10. Eventuelt.
Alle medlemmer af sektionen har møde- og taleret på generalforsamlingen, dog har
associerede medlemmer taleret, men ikke stemmeret.
Der kan stemmes ved fuldmagt til en person, der er ansat i pågældende firma/-selskab,
mens der ikke i øvrigt kan stemmes ved fuldmagt.
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 3 uger før generalforsamlingen.
Ad dagsordenens pkt. 9 Valg til bestyrelse
Foreningens formand vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen:
Torben Nielsen er ikke på valg.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes på generalforsamlingen for 2 år ad
gangen:
På valg:
Brian Sjeerm (udtrådt, erstattet af suppleant, Jack Bagger, Pro Diamant ApS)
Lars Bo Jørgensen, Dansk Dia-Bor A/S
Suppleant (Ø): Rene Køltoft, Herlev Diamanten ApS
Diamantentreprenørsektionen
Sekretariat: Nørre Voldgade 106, 1358 København K., telefon: 72 16 00 00, www.diamanterne.dk

Suppleant (V): Leverandørkredsen: Anders Ø. Johansen, Husqvarna Construction Products A/S
Der vælges 1 suppleant for 2 år ad gangen i hver landsdel og 1 fra leverandørkredsen,
der i tilfælde af medlemmernes forfald kan tiltræde bestyrelsen.
Ikke på valg: - genvalgt på generalforsamlingen 2019
Torben Nielsen, Betonrenovering a/s
Michael Arrild, Totaldiamanten ApS
Henrik Laursen, Jysk Diamantskæring

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Se hele programmet og tilmeld dig her:
https://www.danskbyggeri.dk/kurser-og-arrangementer/kursus/5151
Frist for tilmelding: 5. marts 2020.
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