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Invitation til stiftende generalforsamling for oprettelse af landsklub for seniorer i Fødevareforbundet 
NNF 

På mødet den 27. august 2018 hvor seniorklubberne var indkaldt i Odense, blev vedtægterne gennemgået. 
På den baggrund indkaldes der nu til en stiftende generalforsamling for oprettelse af en landsklub for 
seniorer i Fødevareforbundet NNF. Se eventuelt vedhæftede referat. 

Den stiftende generalforsamling afholdes 

Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 12.00 – 16.00 
på  

Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 11, 5000 Odense C. 
 
Mødet starter med frokost kl. 12.00. 
 
Dagsorden for den stiftende generalforsamling 
• Velkomst v/Svend Blankholm 

• Valg af dirigent 

• Fremlæggelse og vedtagelse af vedtægter 

• Valg i forhold til vedtægter 
- Formand 
- Næstformand 
- Kasserer 
- Regionsrepræsentanter 
- 2 bilagskontrollanter 
- 2 bilagskontrollantsuppleanter 

• Kontingentfastsættelse 

• Eventuelt. 
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Hvem kan deltage i konferencen? 
Der kan deltage to fra hver senior- eller efterlønsklub. Tilmelding skal ske Tina Åberg på tih@nnf.dk eller på 
tlf. 38 18 72 21. Sidste frist for tilmelding er mandag den 15. oktober 2018. 
 
Transport til og fra konferencen 
Fødevareforbundet NNF dækker transportudgifter i form af kilometerpenge, broafgift og offentlige 
transportmidler. Der udleveres en blanket på konferencen, som kan udfyldes og afleveres med det samme. 
Skal der medsendes kvitteringer for broafgift eller bus/tog, eftersendes blanketten sammen med 
kvitteringerne. 

Der opfordres så vidt det er muligt til at søge samkørsel. 
 
Spørgsmål til indholdet og det praktiske 
Ved spørgsmål til konferencens faglige indhold kan Svend Blankholm kontaktes på mobil 40 34 07 50 eller 
pr. mail på svendblankholm@gmail.com.  
 
Spørgsmål af praktisk karakter besvares af Tina Åberg på tlf. 38 18 72 21 eller tih@nnf.dk. 
 
Følgende bilag er vedhæftet denne mail 

• Udkast til vedtægter for en landsklub 
• Udkast til struktur for en landsklub 
• Referat af konferencen for senior/efterlønsklubber den 27. august 2018. 

 
 

                                                                             Venlig hilsen 
 
 

Ole Wehlast  Svend Blankholm 
                                     Forbundsformand                                                        Initiativtager 
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