Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
I henhold til Faglig Puls vedtægt § 6,
indkaldes du herved til generalforsamling
lørdag, den 21. marts 2020 kl. 13.00

Kursustilbud
Lørdag, den 21. marts 2020
afholder Faglig Puls generalforsamling og
et inspirerende udbud af workshops

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen afholdes på
Best Western Plus Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
Lørdag, den 21. marts 2020 kl. 13.00
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kontoret i hænde senest 2
uger før afholdelsen. Kontingentet for marts måned 2020 skal være indbetalt, for at du kan
deltage.
Foreningen er vært ved en frokost kl. 11.30 dvs. inden generalforsamlingen, og vi anmoder
derfor om din tilmelding til Faglig Puls kontor senest den 10. februar 2020 ved indsendelse af
udfyldt tilmeldingsblanket på e-mail til: fagligpuls@forbundet.dk eller telefon 70154480.
Med hensyn til transport til Hotel Svendborg, kan medlemmer få godtgjort rejseudgifter svarende til billigste offentlige transportmiddel mod aflevering af udfyldt køreseddel efter arrangementet.
Vi arrangerer transport med bus på strækningen fra Valby Station til hotellet. Der vil være opsamlingssteder på vejen.
Ønsker du bustransport beder vi dig samtidigt oplyse, hvilket sted du ønsker at stige på bussen. Du har følgende muligheder: Valby Station, Høje Tåstrup Station, Roskilde Banegård på
Ny Østergade, Ringsted Station, Korsør Tank Ørnumvej 1 og Nyborg Station. Ifølge rejseplanen.dk og skrivende stund stopper toget fra f.eks. Aarhus på Nyborg Station kl. 8.38, og vi ønsker naturligvis at bussen kan samle medlemmer op, der kommer fra Jylland.
Efter tilmeldingsfristen og senest 14 dage før GF, fremsendes beretning og regnskab på mail.
Interesserede medlemmer, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan rekvirere beretning og
regnskab ved henvendelse til kontoret.
Vi ser frem til at kunne byde dig velkommen til generalforsamlingen, der forventes afsluttet
ca. kl. 16.00.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Dennis Mahnkopf
Formand
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DAGSORDEN
1.

Valg af dirigent og referent.

2.

Valg af stemmeudvalg.

3.

Beretning.

4.

Regnskab for 2019.

5.

Indkomne forslag.

6.

Valg til Faglig Puls bestyrelse:
a.

b.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
1.

Lidia Kildentoft

Villig til genvalg.

2.

Mogens Højgaard Larsen

Villig til genvalg.

3.

Rikke Olsen

Villig til genvalg.

Valg af 1 suppleant for 2 år.
Niels Christian Kragh

c.

Villig til genvalg.

Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år.
Ole Pedersen

d.

Villig til genvalg.

Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år.
Vakant

7.

Eventuelt.

3

Indbydelse til konference lørdag, den 21. marts 2020
Best Western Plus Hotel Svendborg
I lighed med tidligere år afholder foreningen workshops i forbindelse med den årlige generalforsamling. På de efterfølgende sider kan du vælge den workshop, der har din interesse.
Tilmeldingerne registreres efter først til mølle princippet.

Konferencen er uden omkostninger for dig, dog må du påregne udgifter til eventuelle
drikkevarer. Hvis du tilmelder dig og ikke dukker op til arrangementet uden afbud, vil
foreningen sende dig regningen for opholdet.
Foreningen refunderer rejseudgifter svarende til billigste offentlige transportmiddel.
Tog og busbilletter vedlægges som bilag. Tabt arbejdsfortjeneste dækkes ikke.
Vi arrangerer transport med bus på strækningen fra Valby Station til hotellet. Medlemmer, der kommer med tog fra Jylland, skal selv bestille togbillet til Nyborg Station. Bussen fra Valby ankommer til Nyborg Station så medlemmer fra Jylland kan stige på bussen kl. ca. 8.45 og forventes at ankomme ved hotellet ca. 9.30.
Efter endt konference søndag formiddag den 22. marts 2020, kører den lejede bus retur
til Valby Station via samme opsamlingssteder som på udturen. Bussen kører kl. 10.15.
Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte kontoret på tlf.:
70 15 44 80.
Du kan tilmelde dig konferencen ved at indsende indscannet tilmeldingsblanket på email til fagligpuls@forbundet.dk . (Sidste års online tilmelding virkede desværre ikke ordentligt, derfor er vi gået tilbage til blanket-udgaven).
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Program for konference og generalforsamling
21.-22. marts 2020

Lørdag den 21. marts 2020:
10.00 – 11.30

Workshop 1 til 3

11.30 – 12.30

Frokost

12.30 – 13.00

Indskrivning til generalforsamlingen

13.00 – 16.00

Generalforsamling

16.30 – 18.00

Obligatorisk fællesarrangement (udendørs)

19.00 –

Middag og efterfølgende socialt samvær

Søndag den 22. marts 2020:
07.00 – 10.00

Morgenmad og hjemrejse

10.15

Busafgang til Valby Station

Tilmeldingsfristen er mandag den 10. februar 2020.
Umiddelbart herefter bekræftes din tilmelding.
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Workshops lørdag, den 21. marts 2020
Workshop 1 – Seniorrevolutionen er her v/seniorrådgiver Bent Mathiasen
Kl. 10.00 – 11.30
Vores liv bliver længere og længere. Dette har ført til
et væld af forestillinger om ældrebyrder og andre aldersdiskriminerende ord. Ofte overser vi alle de positive effekter det aldrende samfund har. Når vi lever
længere, arbejder vi også længere, har flere år uden
sygdom, og har flere år til at udforske al livets skønhed.
Opnå en større indsigt, der vil øge din bevidsthed omkring muligheder på et godt og aktivt langt liv, med udgangspunkt i forberedelsen til overgangsfasen fra arbejdsliv til pensionistliv.
Det forlængede livsforløb stiller en række spørgsmål til hvordan vi indretter arbejdsmarkedet
og først og fremmest til, hvordan vi indretter selve livsforløbet, og om livet nødvendigvis skal
deles lige så stramt op i adskilte livsfaser. Hvad hvis livsfaserne kunne gentænkes og gøres
mere fleksible? Og hvad gør det ved vores drive og familierelationer?

Workshop 2 – Arve, gave og testamente v/advokat Helle Brandt
Kl. 10.00 – 11.30
Hvordan sikrer vi hinanden bedst mulig?
Hvem arver mig/os hvis jeg/vi ikke har besluttet noget?
Hvis jeg eller min mand ikke vågner i morgen, hvem
arver mig eller min mand, hvis vi har dine, mine og vores børn?
Arver min kæreste mig når vi bor sammen?
Kan jeg sikre mine kæreste bedre?
Hvad kan jeg selv bestemme hvis jeg har børn?
Kan jeg sikre mine børns fremtid bedre, hvis både deres mor og far er væk, og kan jeg bestemme, hvor de skal bo?
Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig, hvis jeg ikke længere selv kan klare mig?
Hvem hjælper mig hvis jeg bliver syg eller dement og ikke kan klare mig selv og ikke længere
kan træffe beslutninger, hvem bestemmer så?
Kan jeg bestemmer over min mor/far, hvis de ikke længer selv kan træffebeslutninger, uden
de skal umyndiggøres?
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Workshop 3 – Kommunikation og personlighedstyper v/HR manager Berit Jebjerg
Kl. 10.00 – 11.30
Berit Jebjerg vil på denne workshop give dig en værdifuld indsigt omkring dig selv og andre. Du
får mulighed for at gøre dine arbejdsrelationer mere produktive og fornøjelige, da du får et
værktøj til hurtigt at kunne genkende de forskellige personlighedstyper blandt dem, du omgås.
Det er personlighedstypeindikator (MBTI) som giver dig indsigt i, hvordan f.eks. din chef eller
dine kolleger foretrækker at bruge deres hjerne og, hvordan de opfatter verden omkring dem
og træffer beslutninger.
Vi forventer, at mange medlemmer kan drage fordel af disse redskaber både i arbejdssituationer og privat.

Obligatorisk fællesarrangement – EN SPECIEL GUIDET GÅ-TUR I SVENDBORG
Kl. 16.30 – 18.00
HUSK Påklædning efter vejret.
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Tilmelding til konference og generalforsamling.
Fødselsdato eller medlemsnummer: ________________________
Navn:

_______________________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________________
E-mail:

__________________________________

Mobilnr. ___________________

➢ Workshop 1: Seniorrevolutionen er her
➢ Workshop 2: Arve, gave og testamente
➢ Workshop 3: Kommunikation og personlighedstyper
➢ Jeg deltager i Faglig Puls’ generalforsamling lørdag, den 21. marts 2020
➢ Jeg deltager i middagen lørdag aften
➢ Jeg overnatter fra lørdag til søndag (værelser fra kl. 14.00)
Jeg vil evt. gerne dele værelse med: ________________________

Klubber:
Jeg er tandtekniker og deltager i Tandteknikerdagen fredag den 20. marts 2020
samt efterfølgende klubgeneralforsamling. Se vedhæftede invitation
➢

Jeg deltager i middagen fredag aften

➢

Jeg overnatter fra fredag til lørdag
(kun muligt hvis du deltager i Faglig Puls generalforsamling lørdag)

TILMELDING VED AT RETURNERE DENNE BLANKET UDFYLDT TIL
FAGLIGPULS@FORBUNDET.DK
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Transport
Jeg kører selv, og er indforstået med, at jeg kun får dækket rejseomkostninger
iht. billigste offentlige transportmiddel:
Jeg ønsker at deltage i bustransporten lørdag, den 21. marts og retur søndag, den 22.
marts fra følgende opsamlingssted (se side 2):
Valby

Høje Tåstrup

Korsør

Nyborg

Roskilde

Ringsted

Eller du kan vælge kun at deltage i transporten ud eller hjem:
Ønsker kun transport UD lørdag
Ønsker kun transport HJEM søndag

Dato:_____________ Underskrift:______________________________

TILMELDING VED AT RETURNERE DENNE BLANKET UDFYLDT TIL
FAGLIGPULS@FORBUNDET.DK

Ramsingsvej 30 ∙ 2500 Valby ∙ Telefon 70 15 44 80
fagligpuls@forbundet.dk ∙ www.fagligpuls.dk
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