
Bestyrelsesmøde den 4 november 2019 

Generalforsamling: 

• Der arrangeres med party bus fra LKG den 26 nov kl. 16 og med alm bus fra Frederiksdal 

den 27 kl. 13, der kører til KBH hovedbanegård. Mads (Øst) får aftale med busser på plads. 

• Janne sender mail/ringer til Frederiksdal om følgende: 

o Vi bliver ca. 50 endelig antal melder vi ind ugen inden. 

o Vi ankommer mellem kl. 17 og kl. 18 den 26 nov. 

o Aftensmad den 26 vil vi gerne er kl. 19 

o Baren er åben til kl. 24 og at vi derefter får en vogn med drikkelse til rådighed, som 

vi afregner efter hvad der bliver drukket.  

o Chips mm til rådighed om aftenen. 

o Vi vil gerne have mulighed for 3 cocktails – mojito, cosmopolitan og gin/tonic. 

Derudover er der 5 haner med forskelligt øl, vin og vand. 

o Ønske om 2 dobbeltværelser (Jeanette/ Simon, Mette M/ Kåre) 

o Frokost kl. 12 den 27 nov. 

 

• Øvrigt: 

o Mads (syd) udarbejder program til medlemmerne over dagene, hvori der også 

oplyses at kørsel/arbejdstid hjem tæller fra LKG. Janne har sendt en skabelon ☺ 

o Erik laver dagsorden til generalforsamlingen, heraf fremgår også at Simon og Janne 

valg, og genopstiller, samt Erik er på valg og genopstiller ikke :-/ 

o  Der tælles sammen i hver center hvor mange deltager, så vi kender det nøjagtige 

tal. Der sendes indkaldelse ud i kalender, Janne sender det rundt der er sendt til 

nord. 

Andre punkter: 

• Ønske om Løndeling hvert år + begrundelse, Simon undersøger hvordan det kan gøres jf 

GPDR – hvilke muligheder er der? 

• Janne sender en mail til foreningerne (Nicolai og Lisbeth) vedr. det at være TR i 

Arbejdstilsynet. Vi bruger en del egen tid/fritid og penge (kørselspenge) på at være TR og 

samtidig får vi ingen løn kompensation.  

 

Næste møde og hvem der indkalder og udsender dagsorden, aftales til generalforsamlingen. 


