GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til generalforsamling i Jyske Bank Kreds lørdag den 16. marts 2019 kl. 9.00.
Generalforsamlingen holdes på Vingsted hotel- og konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182
Bredsten. Generalforsamlingen indledes med et foredrag af Hella Joof og afsluttes med frokost.
(Formentlig ca. kl. 14.00, men tidspunktet kan variere ift. indlæg/debat på generalforsamlingen).
Der er mulighed for overnatning og spisning den 15. marts 2019 på hotellet på kredsens regning.
Transport refunderes som sædvanlig. Dog er kørselsrefusion til medlemmer, der ikke er delegerede, skattepligtig pga. skattereglerne. For de delegerede er der ingen ændringer – de vil
stadig få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år
3. Orientering fra Finansforbundets virksomhed i det forløbne år
Debatforum
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af:
a. formand for 3 år, første gang i 2018. Hvis formanden afgår i utide, konstituerer bestyrelsen sig
på formandsposten indtil førstkommende generalforsamling, hvor posten stilles på valg for den
resterende tid af valgperioden.
b. næstformand for 3 år, første gang i 2018. Hvis næstformanden afgår i utide, konstituerer bestyrelsen sig på næstformandsposten indtil førstkommende generalforsamling, hvor posten stilles
på valg for den resterende tid af valgperioden.
c. bestyrelsesmedlemmer, iht. § 10
d. suppleanter, iht. § 10
e. 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at én revisor er på valg ved hver ordinær generalforsamling.
f. revisorsuppleant
g. landsmødedelegerede iht. Finansforbundets vedtægter
h. 1 medlem til bankens medarbejderudvalg samt suppleant for denne i lige år iht. virksomhedsaftalen for medarbejderudvalget i banken.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde - på kredsens
kontor, Vestergade 22, 2., 8600 Silkeborg - senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. den 23.
februar 2019.
Tilmelding skal ske via kredsens hjemmeside: www.jyskebankkreds.dk og skal ske SENEST DEN 6.
FEBRUAR 2019. Dette gælder også for ledige, pensionister samt hvilende og passive medlemmer.
Vær opmærksom på, at der vil være en fotograf til stede, som vil tage billeder af forsamlingen i løbet
af dagen.
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