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Nyhedsbrev - MARTS 2019

DEN FAGLITTERÆRE GRUPPE

DET FAGLITTERÆRE ÅRSMØDE 2019
Tid: Fredag 5. april 2018 kl. 16 (åbent fra kl. 15)
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København K.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning fra styrelsen
4. Beretning og orientering fra medlemmer, der har varetaget særlige opgaver
5. Forelæggelse af regnskab
6. Budget og kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af styrelse og revisor/revisorsuppleant
9. Eventuelt.
Forslag til dagsorden skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før årsmødets afholdelse. Se
i øvrigt vedtægter på foreningens hjemmeside under F-gruppen.
Dagsorden og det reviderede regnskab vil være fremlagt ved mødet fra kl. 15.
På valg er: Tre medlemmer til styrelsen, to suppleanter samt revisor og revisorsuppleant.
Styrelsen tager imod en time før årsmødets begyndelse. Kom og få en snak med os og hils på gode
kolleger, gamle og nye.

Bemærk, at der til Årsmødet er forslag om vedtægtsændringer, som fremsendes i separat mail
umiddelbart efter dette Nyhedsbrev.
Årsmødet rundes af med spisning.
Tilmelding til formanden på egholm@egholm.nu - inden fredag den 22. marts 2019.

MØD OP TIL ÅRSMØDET
- hvis du bor udenfor hovedstadsområdet kan du få refunderet dine rejseudgifter.

VALG 2019

Generalforsamling 2019
Dansk Forfatterforenings ordinære generalforsamling
Lørdag den 27. april 2019 kl. 15 i Strandgade 6, st. København K
Se indkaldelse, dagsorden, materialer og bilag på Foreningens hjemmeside.
Transport
Medlemmer med bopæl udenfor HT-området kan få rejsegodtgørelse mod
efterfølgende indsendelse af billetter. Refusionen er prisen på billigste tog- eller
busbillet med fradrag af kr. 75.
Associerede medlemmer, og medlemmer, der er i kontingentrestance, kan ikke deltage
i generalforsamlingen og har ikke stemmeret ved urafstemninger, jf. vedtægternes §
11. Husk medlemskort til generalforsamlingen.
Tilmelding til middag efter generalforsamlingen
Der er mad nok til alle men for at undgå madspild skal du tilmelde dig til spisningen,
hvis du vil deltage i middagen.
Tilmeldingen skal ske senest den 22. april 2019 til df@danskforfatterforening.dk
Middagen betales i døren og koster 100 kr. inkl. fri bar.

MÅNEDENS FAGFORFATTER

Hans Peter Bech
- Jeg er nysgerrig og elsker research. Min udfordring er at begrænse mig til det
nødvendige ...
Sådan fortæller denne måneds fagforfatter, Hans Peter Bech.
Læs hele historien om bl.a. udvikling af international forretningsudvikling
på hjemmesiden.

HUSK OGSÅ ...
Big Bang Årets science konference og messe 2.-3. april, Odense HER
Skolemessen,10. - 11. april, Aarhus HER

