Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
I henhold til Faglig Puls vedtægt § 6,
indkaldes du herved til generalforsamling
lørdag, den 2. april 2022 kl. 13.00

Kursustilbud
Lørdag, den 2. april 2022
afholder Faglig Puls generalforsamling og
et inspirerende foredrag

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen afholdes på
Best Western Plus Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
Lørdag, den 2. april 2022 kl. 13.00
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kontoret i hænde senest 2
uger før afholdelsen. Kontingentet for marts måned 2022 skal være indbetalt, for at du kan
deltage. Vi bestræber os på, at vi denne gang kan afholde det planlagte arrangement og at det
bliver et godt og corona-sikkert arrangement.
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 28. februar 2022 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 denne gang udelukkende transport med bus på strækningen fra Nyborg Station
til hotellet og retur til Nyborg Station søndag formiddag. Se mere herom på side 4.
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 2021.

5.

Indkomne forslag.

6.

Valg til Faglig Puls bestyrelse:
a.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
1.
2.

b.

Lidia Kildentoft
Niels Christian Kragh

Villig til genvalg.
Villig til genvalg.

Valg af 1 suppleant for 1 år.
Vakant

c.

Valg af 1 suppleant for 2 år.
Vakant

d.

Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år.
Ole Pedersen

e.

Villig til genvalg.

Valg af 1 bilagskontrollant for 1 år.
Vakant

f.

Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år.
Vakant

7.

Eventuelt.
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Indbydelse til konference lørdag, den 2. april 2022
på Best Western Plus Hotel Svendborg
I år afholder foreningen et enkelt men interessant foredrag før den årlige generalforsamling, og vi planlægger en spændende guidet gå-tur i det smukke Svendborg efter generalforsamlingen.
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 skal vedlægges som bilag. Tabt arbejdsfortjeneste dækkes ikke.
Der er i år ændringer vedrørende transporten. Det er desværre blevet bøvlet med fællestransport, og vi arrangerer denne gang udelukkende transport med bus på strækningen fra Nyborg Station til hotellet i Svendborg. Vi bestiller en bus som kører fra Nyborg
Station lørdag morgen kl. 8.45 og forventes at ankomme ved hotellet ca. kl. 9.30.
Medlemmer, der kommer med tog, skal selv bestille togbillet til Nyborg Station og retur.
Efter endt konference søndag formiddag den 3. april 2022, kører den lejede bus retur til
Nyborg Station. Bussen kører senest kl. 10.15 og forventet ankomst ved Nyborg Station
er kl. 11.00. Vi kan oplyse, at der går tog mod Sjælland med afgang kl. 11.13 og mod Jylland kl. 11.21.
Har du spørgsmål til arrangementet herunder togbilletter, 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 senest den 28. februar 2022.
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Program for konference og generalforsamling
2.-3. april 2022

Lørdag den 2. april 2022:
10.00 – 11.30

Foredrag

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 3. april 2022:
07.00 – 10.00

Morgenmad og hjemrejse

10.15

Busafgang til Nyborg Station

Tilmeldingsfristen er mandag den 28. februar 2022.
Umiddelbart herefter bekræftes din tilmelding.

5

Workshop lørdag, den 2. april 2022
Workshop 1 –
Arbejdsglæde – helt enkelt v/Jon Kjær Nielsen,
foredragsholder og inspirator.
Kl. 10.00 – 11.30
o

I dette foredrag viser Jon Kjær Nielsen den helt
konkrete vej til større arbejdsglæde og engagement.

o

Foredraget er først og fremmest engagerende og
vedkommende, dernæst er det særdeles underholdende. Jon bevarer foredraget igennem aktiviteten og energien i top. Foredraget er kendetegnet ved at have et markant fokus på praktiske fifs
og værktøjer, som deltagerne kan bruge med det
samme. Jon sigter efter, at deltagerne skal få det
endnu bedre på jobbet – både alene og sammen med kollegerne.

o

Jons motto lyder: ”Jeg vil skabe arbejdspladser, som medarbejderne vitterligt holder
af – ikke bare holder ud”. Foredraget er således struktureret omkring en række praktiske eksempler på arbejdspladser. Her er de gået foran med at skabe en kultur, hvor
man har lyst til at komme på arbejde hver eneste morgen. Udgangspunktet i foredraget er et solidt teoretisk grundlag med viden fra den nyeste forskning. Alt sammen leveret i et nede-på-jorden sprog, uden konsulentsnak og TBF’er (TreBogstavsForkortelser). Der trækkes på psykologi, sociologi, gruppedynamik, hjerneforskning
og rent faktiske forsøg med og erfaring fra mennesker.

Obligatorisk fællesarrangement –
EN SPÆNDENDE OG SPECIEL GUIDET GÅ-TUR I SVENDBORG
v/Karen Elberg, Etnolog, Ph.d.
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. ___________________

➢ Foredraget ”Arbejdsglæde – helt enkelt”
➢ Jeg deltager i Faglig Puls’ generalforsamling lørdag, den 2. april 2022
➢ 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 1. april 2022
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)

Transport
Jeg kører selv, og er indforstået med, at jeg kun får dækket rejseomkostninger
iht. billigste offentlige transportmiddel:
Jeg ønsker at deltage i bustransport fra Nyborg Station til hotellet
lørdag, den 2. april og retur til Nyborg Station søndag formiddag den 3. april

Dato:_____________ Underskrift:______________________________
TILMELDING VED AT RETURNERE DENNE BLANKET UDFYLDT TIL
FAGLIGPULS@FORBUNDET.DK
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