
                                                                                                                                                                        

Dansk El-Forbund – kongres 2018 

Referat fra Dansk El-Forbund Københavns kongresgeneralforsamling den 18. juni 2018 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigenter 

2. Gennemgang og indstilling af HB forslag. 

3. Indstilling af afdelingens egne forslag. 

4. Valg af delegeret og suppleanter 

5. Praktisk orientering om kongressen 

6. evt. 

 

Ad 1. Valg af dirigenter 

Niels Bergløv og Frank Jürgensen blev valgt. 

Det blev enstemmigt vedtaget, at Lars Jensen erstattes af Jan G. Larsen som delegeret. 

Ad 2. Gennemgang og indstilling af HB forslag 

HB-forslagene blev gennemgået og enstemmigt vedtaget til indstilling. Dog ændres: 8.0 Mobil platform til 

medlemskommunikation – ordet mobil ændres til fremtidssikret. 

Ad 3. Indstilling af afdelingens egne forslag 

Forslagene blev gennemgået. 

I forhold til nedenstående forslag omkring kommunikationsstrategi, var der enighed om, at det skal tages med i 

beretningsdebatten. 

Kommunikationsstrategi. 

Forslag: 

”DEF skal arbejde med en kommunikationsstrategi, der gør at alle kolleger tager medejerskab af vores fagforening” 

Al kommunikation med nuværende og kommende medlemmer af DEF skal generere en følelse af ejerskab og 
sammenhold. 

Al kommunikation skal signalere at ”vi er vores fagforening og vi ejer vores overenskomst” 

Motivation: 

Dette vil gøre det til et helt naturligt vilkår at være med i vores fagforening, tage ansvar for vores overenskomst, 
acceptere at vi har valgt repræsentanter til at forhandle og forsvare vores overenskomst. Det vil betyde at kolleger 
tager ansvar for at stemme ved overenskomstfornyelser. 

Det vil give en stærk motivation i organiseringen af kolleger i vores fagforening.  



    

Vi skal undgå en kommunikation, der signalerer at man er kunde i et forsikringsselskab. 

Nedenstående forslag omkring Brush-up kurser blev nedstemt: 

Brush-up kursus til opkvalificering af TR, AMR og andre med grundkursus:  

Forslag: 

Dansk El-Forbund forpligter sig til at afholde et Brush-up kursus mindst en gang om året for TR, AMR og andre, der har 

deltaget i grundkurserne, men har brug for at vedligeholde kompetencer og opdatere sin viden vedr. arbejdsforhold, 

OK m.m. 

Kurset kan fx indeholde følgende: 

- Orientering om nye tiltag i forbindelse med uddannelser (lærlinge og efteruddannelse) 

- Nye tendenser indenfor overenskomst 

- Tendenser inden for faglige sager, hvordan håndteres de forskellige steder – hvad er bedste praksis? 

- Et bud på det fremtidige arbejdsmarked for elektrikere  

- Hvordan hjælper vi virksomhederne med at få en god politik omkring CSR (Corporate Social Responsibility) 

Motivering: 

Til daglig er det de TR, der har været på grundkursuser, som er med til at sikre, at overenskomsten bliver overholdt og 

at der er et godt arbejdsmiljø, som fremmer den kollegiale organisering. Med tiden kan kurserne i det daglige glide i 

baggrunden og måske er det så længe siden TR-uddannelsen blev taget, at der er brug for et brush up og ny 

inspiration sammen med andre TR, ikke mindst med det omskiftelige arbejdsmarked vi alle er underlagt. 

 

Følgende kompendie af forslag blev alle vedtaget på kongresgeneralforsamlingen og er sendt til forbundet: 

Forbundslovende § 9A 

Kongressen vælger de forbundsbestemte jf. § 10 A, formand, 2 næstformænd og herudover 13 medlemmer 

blandt de kongresdelegerede efter indstilling fra afdelingerne. 

Antal ændres til: 

16 medlemmer. Redaktionel ændring hvis forslag fra København godkendes. 

Alle afdelinger er repræsenteret med afdelingsformanden. 

Afdelinger med mere end 2000 medlemmer har 1 yderligere stemme for hver påbegyndt 2000 medlemmer.  

Ændringsforslag: 

Afdelinger med mere end 2000 medlemmer indstiller et ekstra hovedbestyrelsesmedlem for hver påbegyndt 

2000 medlemmer.  

 

Forslag om oprettelse af et inspirations- / introduktionskursus  

Der oprettes et kursus, der kunne hedde M 0 (=nul), med undertitlen ”Den Loyale Kollega”. 



    

Kursets målgruppe er de medlemmer, der er interesserede i fagligt arbejde, uden at være TR eller AMR, fx kasserer – 

SU-medlemmer – A/S-bestyrelsesmedlemmer – klubbestyrelsesmedlemmer, og andre interesserede ’menige’ 

medlemmer, som ikke har brug for ’den store pakke’. 

Kurset giver ikke adgang til det videre forløb i FIU, og det skal heller ikke være et krav, at medlemmerne har deltaget 

på dette kursus, for at kunne tilmeldes modulforløbene M1-M2-M3-M4. 

Visitation og tilmelding foregår i afdelingerne. 

Kursets indhold kunne være: 

• Fagbevægelsens struktur og historie. 

• Relationer/Organisering/Fællesskab. 

• Arbejdsmiljø. 

• Samarbejde med AMR/TR (Hvad kan jeg gøre for at hjælpe min TR/AMR/klub/afdeling), med andre ord: 

Hvordan kan jeg bidrage til Dansk El-Forbund? 

• Orientering om moduluddannelsen. 

Kursets varighed skal være 3 dage (ligesom modulforløbet). Det afholdes som internatkursus og med repræsentation 

fra forbund og afdeling. 

Begrundelse for forslaget. 

I den ’gamle’ grunduddannelse var der ikke en samlet tilmelding til hele forløbet, derfor kunne interesserede 

medlemmer deltage på G1, uden at være forpligtet til at fortsætte forløbet, hvis de følte, at de ikke havde behov for 

resten. 

Den mulighed er der ikke med de nye modulforløb. 

Vi er bange for, at medlemmer, der ikke har behov for ’hele pakken’, vil få en negativ oplevelse, ved at være ’tvunget’ 

til at deltage i et helt modulforløb. 

På dette kursus får deltagerne indblik i nogle af vores ’kerneværdier’, og givet vist lyst til at fortsætte med 

moduluddannelsen – og hvis ikke – har de forhåbentlig haft en positiv oplevelse af DEF og fællesskabet. 

 

Forslag om oprettelse af ”Tillidsvalgt intranet” 

På lige fod med ansatte i DEF, skal tillidsvalgte have adgang til et intranet, hvor det er muligt at hente alle relevante 

oplysninger, som skal / kan bruges i dagligdagen. 

Ved sådan en løsning skal der kun opdateres et sted. (SharePoint) 

Der skal nedsættes administratorgruppe / brugerpanel med repræsentanter fra TR-korpset.    

Motivation: 

Historisk set har de valgte TR altid fået en del materialer, når de har været til intromøde i afdelingerne. I Københavns 

afdelingen har det bevæget sig fra tykke mapper over CD-rommer til USB-nøgler, der blev opdateret via nettet. I dag 

får de ikke noget!  



    

Det vil blive en stor gevinst med et ”Tillidsvalgt intranet”, hvor de valgte kan hente relevante oplysninger, som til 

stadighed er fuldt opdateret.   

Det vil være en styrkelse af klubarbejdet -hjælperedskaber ol., og også som supplement til det, der bliver lært på vores 

Moduluddannelse.  

En klubkasser burde kunne se medlemslister, som er dynamiske. Dette vil blive en stor hjælp i arbejdet med ryk/slet 

lister, som kunne opfanges tidligere ude i klubberne.  

Til sidst, men ikke mindst, ser vi det også som vigtigt, at der er TR/AMR-repræsentanter i administratorgruppen for 

intranettet, det er deres værktøj. 

 

Fremtidig indsats på vikar og mandskabsudlejningen inden for El-Branchen   

Forslag:  

Forbundet skal i den kommende kongresperiode undersøge og kortlægge hele vikarindustrien indenfor el-faget.  

Med baggrund i denne undersøgelse skal HB vurdere, hvilken særlig indsats der skal laves på området.  

Motivation: 

Vi har i de senere år oplevet, at vi ser flere og flere virksomheder, der vælger at bruge vikarfirmaer, når der skal 

mandes op. Vi ser samtidigt, at firmaerne derefter sælger nogle af de mere lukrative arbejdsopgaver til 

underentreprenøren med indlejede folk som for eksempel føringsveje.  

Vi er af den overbevisning, at der kommer flere små virksomheder, der lever af at udleje folk, og at det gælder både 

udenlandsk og dansk arbejdskraft. En af udfordringerne er, at vikarvirksomhederne ofte opererer nationalt, så det kan 

være en udfordring at bygge en relation til den enkelte vikar i deres nærmiljø.  

Løsningen kunne for eksempel være at lave et nationalt vikarnetværk på tværs af afdelingsstrukturen i Dansk El-

Forbund med fokus på at styrke den enkelte vikar, samt dennes relationer til Dansk El-Forbund.  

En anden løsning kunne være at uddanne den enkelte vikar i dennes rettigheder, således at vikaren kunne være med 

til at kortlægge og derigennem styrke medlemmernes vilkår inden for vikarbranchen i el-faget. 

 

Indsats mod social dumping  

Forslag: 

Vi foreslår, at der i den kommende kongresperiode afsættes midler (4 mio. kr. i kongresperioden) til en ekstraordinær 

indsats til en organisering af udenlandske kollegaer i Dansk El-Forbund for derved at bekæmpe social dumping. 

Det foreslås, at der ansættes en socialdumping-konsulent med tilhørende styregruppe under HB. Formålet med dette 

er at koordinere og støtte op om de lokale afdelingers arbejde på dette område. Dette skal ske i tæt samarbejde med 

både den nuværende organiseringskonsulent og den faglige gruppe i forbundet. 

Vi vil håbe på, at noget af finansieringen kommer fra et øget medlemstal fra denne gruppe, samt en omprioritering af 

nuværende midler. 



    

Motivation: 

Det er ingen tvivl, at elfaget er udfordret af, at der kommer flere og flere udenlandske håndværkere over grænserne. 

Dette skyldes især udsigten til at få billig arbejdskraft og ikke mindst den lave ledighed i el-faget generelt. 

Det er også klart, at presset fra udenlandske kollegaer er vokset fra at være et storbyfænomen til at være et 

landsdækkende fænomen, der presser på i alle afdelinger i landet.  

Vi kan samtidig se, at flere af de store el-entrepriser på nuværende og kommende byggeprojekter bliver udført af 

udenlandske håndværkere. 

Vi er som forbund derfor nødt til at tage udfordring seriøst og afsætte de nødvendige resurser til at forsvare vores 

overenskomster. 

 

Migrant kollegaer vs. den danske model. 

Forslag. 

Arbejdspladskultur – kursus for udenlandske kolleger 

Motivation: 

Efter at medlemmet er blevet organiseret, skal en naturlig opfølgning sørge for, at medlemmet kan forstå de faglige 

værdier og fordele ved at forblive medlem. I takt med at arbejdsmarkedet ændrer sig i form af flere og flere 

udenlandske aktører, er det vigtigt at fastholde organiseringsgraden i forhold til overenskomsterne. 

Indhold: 

• Love og regler i gældende overenskomst.  

• Muligheder i overenskomsten omkring frihed og betaling til efteruddannelse. 

• Vigtigheden af at kommunikere korrekt. 

• Personlige værnemidler. 

• Velfærdsforanstaltninger. 

• Klubdannelse/opstart.  

Indholdet kan selvfølgelig krydres med lidt historiefortælling om den danske models tilblivelse og dens generelle 

betydning for det danske samfund samt vigtigheden af, at være organiseret i et overenskomstbærende forbund. 

 

Resultat: 

En arbejdsmæssig attraktiv kollega, der fremstår både tillids- og respektfuld. 

Det bør tilstræbes at få alle kursister valgt som ambassadører i forhold til endnu ikke organiserede 

kolleger/landsmænd. 

 

 



    

 

Styrket Lærlingeklub indsats.  

Forslag 

Hovedbestyrelsen skal bestræbe sig på at bruge 1 kr. pr. medlem pr. måned i kongresperioden på en styrket indsats 

overfor lærlingeklubber jf. ”formål og strategi samt handlingsplaner” for Dansk El-Forbund 2018-2022.  

Den ene krone skal tages fra forslag 5.0, i de afsatte midler til udmøntning af særlige initiativer i ”formål og strategi 

samt handlingsplan”. 

Det beløb der afsættes opgøres en gang årligt med medlemstallet pr. 1/7 forudgående år.  

(19.000 medl. x 48 måneder x 1 kr. = 912.000 kr. i kongresperioden eller 228.000 kr. om året.) 

Begrundelse:  

Klubarbejdet er ofte vores kollegaers første og tætteste kontakt til fagforeningen. De spiller en uundværlig rolle i ikke 

bare organiseringen af medlemmer, men i hele vores fag og fællesskab. Lærlingeklubber giver derudover også bedre 

læremiljø, gladere lærlinge og forhåbentlig aktive klubmedlemmer efter læreperioden. Dog oplever lærlingeklubber, i 

modsætning til alm. klubber, stor udskiftning i aktive, der resulterer i ujævne klubber, der ofte bliver nedlagt lige så 

hurtigt, som de bliver oprettet.  

Arbejdet med lærlingeklubber falder også alt for ofte ned mellem flere stole. Er det afdelingerne, ungdomsudvalgene 

eller forbundet som skal løfte opgaven? 

Der forslås her en helt ekstraordinær indsats, som skal kortlægge, oprette og styrke lærlingeklubber – Arbejdet skal 

struktureres og skabe overblik, så det nemt kan fortsættes, når den ekstraordinære indsats er ovre.  

Erfaringer viser, at aktive klubber og faglige fællesskaber på arbejdspladsen er med til at organisere og aktivere 

kollegaerne. Det er også med til at sikre en høj organisationsgrad og flere indmeldelser, og kan dermed hindre 

udmeldelser. 

 

Sikring og udvikling af fremtidens efteruddannelse: 

Forbundet øger indsatsen i samarbejdet mellem DEF, Tekniq, Dansk industri, DI-2, offentlige arbejdsgivere og andre 

relevante arbejdsgiverforeninger. 

Motivation:   

For at tilsikre vores grund-, efter og videreuddannelse er tidssvarende, samt at sikre de uddannelser, der er relevante 

for elektrikerne ikke forældes, og samtidig med forholder sig til hvad fremtiden bringer i elektrikernes arbejdsliv. 

 

Styrkelse af skolernes lokale uddannelsesudvalg (LUU): 

Forbundet skal øge indsatsen og medvirke til at forbundets repræsentanter fra lokalafdelingerne i erhvervsskolernes 

lokale uddannelsesudvalg, er klædt på til at varetage deres post/er f.eks. ved målrettede kurser/ konferencer samt 

nyhedsbreve for LUU-medlemmerne. 



    

 

Motivation:  

DEF´s medlemmer i LUU er ambassadører og meningsdannere for DEF, og de medvirker til at sikre, at de tekniske 

skoler gennemfører lærlingeuddannelserne som beskrevet i bekendtgørelsen for elektrikeruddannelsen. Det er derfor 

vigtigt, som LUU-medlem at være optimalt klædt på. 

 

Uddannelsesrepræsentant i alle virksomheder, hvor der er medlemmer i Dansk El-Forbund. 

Dansk El-Forbund arbejder i kongresperioden, for at der skabes mulighed for valg af 

uddannelsesansvarlig/ambassadør/repræsentant i de overenskomster, hvor dette ikke findes.  

Motivation: 

Tillidsrepræsentanten har mange og store opgaver med lokalforhandling, samarbejde, løse lokale tvister, 

Uddannelsesrepræsentanten bliver derfor vigtig på dagens- og det fremtidige arbejdsmarked. Vedkommendes opgave 

er at tilsikre efteruddannelse, lærlingenes uddannelse i virksomheden, stille forslag til lokalaftaler, tilsikre MU-

samtalers kvalitet m.m. 

 

Forslag til at sikre den enkelte elektrikers rettigheder til efter- og videreuddannelse.  

Dansk El-Forbund skal understøtte tillidsvalgte og andre aktivister, så de kan fungere som ambassadører for efter- og 

videreuddannelse ved at udvikle materialer (folder, videoer og plakater m.m.), så afdelingerne fremadrettet bliver i 

stand til at styrke tillidsrepræsentanter og uddannelsesrepræsentanter i virksomhederne. Dette skal også ske gennem 

rådgivning til hjælp med uddannelsesplanlægning, udbredelse af lokale aftaler samt støtte og vejledning til ”MUS ”-

samtaler med sigte på at formidle best practice. 

Motivation: 

For at leve op til fremtidens krav om omstilling og fleksibilitet på arbejdsmarkedet er det vigtigt at satse på livslang 

læring, og derfor er det et vigtigt pejlemærke for Dansk El-Forbund forsat at sikre medlemmerne god efter- og 

videreuddannelse, så vi fortsat kan forsvare vores overenskomstområde og position på et foranderligt arbejdsmarked. 

 

Forslag om udvikling af virtuelt akademi for alle medlemmer i Dansk El-Forbund. 

Dansk El-Forbund og relevante partnere arbejder i kongresperioden for at udvikle og skabe muligheder for et virtuelt 

akademi for alle medlemmer af Dansk El-Forbund. Et akademi der kan: 

• Tilbyde online kurser i relevante teknologier. 

• Online kompetence og karriereudvikling. 

• Uddannelsesplanlægning for lærlinge. F.eks. hvilke moduler kræves til hvilke praktikmuligheder. 

• Relevant litteratur og oplæg. 

 

 



    

 

Motivation: 

Hvis elektrikerne i dag og i fremtiden skal være el-branchens-, industriens- og offentlige virksomheders fortrukne valg, 

er forbundet som uddannelsesforbund, nødt til at stille muligheder til rådighed for medlemmerne. Så medlemmerne 

kan udvikle og fastholde deres kompetencer i de perioder, hvor de ikke uddanner sig. 

 

Forslag vedr. lærlinge uddannelsen. 

Fokus på kvaliteten af lærlingenes uddannelse i virksomhederne:  

Forbundet arbejder på at få forbedret lærlingeuddannelserne gennem en systematisk evaluering mellem den enkelte 

lærling og virksomhed af såvel skoleophold som lærlingenes indlæring i virksomheden, endvidere sætter forbundet 

ekstra fokus på elektrikeroverenskomstens 17.1 – 17.1.2 uddannelsesforhold omhandlende elektrikernes og 

virksomhedens forpligtigelser. 

Motivation: 

Der er brug for at virksomheden følger den enkelte lærling tættere for at sikre bedst mulig indlæring, og at vi mere 

aktivt gør brug af overenskomstens bestemmelser omkring uddannelsesforhold. 

 

Kongresforslag arbejdsmiljø.  

Styrkelse af det forebyggende arbejdsmiljø arbejde.  

Kongressen sikrer, at der som minimum er afsat arbejdskraft svarende til 1,5 mandeår pr. år i kongresperioden til 
forebyggende arbejdsmiljø.  

Motivation: 

Arbejdsmiljøet er under pres for kollegerne i DEF. Det psykiske arbejdsmiljø er blevet stadig mere belastende for 
kollegerne. Samtidig er det fysiske arbejdsmiljø kommet under voldsomt pres af:  

• På visse områder upræcis lovgivning.  

• Dårlig lovgivning om arbejdsmiljøorganisationen.  

• Voldsom konkurrenceudsættelse fra udenlandske firmaer.  

• Svækket myndighedsudøvelse.  

Arbejdstilsynet er blevet stækket med gentagende dårligere bevillinger samtidig med, at dets rolle som myndighed er 
blevet udvandet og i retning af at blive til et dialogforum.  

DEF skal sætte stærkere ind overfor arbejdsgiverorganisationer, myndigheder og politikere for at få rettet op på 
udviklingen i arbejdsmiljøet. 

 

Styrkelse af fagligt sekretariat: 

Forslag: 

Forslag om 1 person mere til fagligt sekretariat, som er valgt.  



    

Motivation 

• Det har gennem længere tid været svært at få kontakt til de faglig valgte, fordi de har for travlt. 

• Der er områder, som ikke får den opmærksomhed de fortjener (eksempler) 

• Overenskomsten bliver ikke afprøvet, ofte ”hænger vi efter de andre”. 

 

Forslag vedr. grunduddannelsen. 

Dansk El-Forbund skal arbejde for at den tidligere paragraf 22, stk. 4 i erhvervsskoleloven, der beskriver at 
erhvervsskoleeleverne har krav på at blive klædt på med samfundsviden, kommer tilbage i erhvervsskoleloven. 

§22. Skoleundervisningen skal under hele uddannelsesforløbet på en helhedsorienteret måde omfatte både praktisk og 
teoretisk undervisning med henblik på at give eleverne fornøden generelle og specielle kvalifikationer, her under at: 

4) give eleverne forståelse af samfundet og dets udvikling, herunder navnlig af virksomhedernes og de ansattes rolle i 
en almindelig erhvervsmæssig og samfundsmæssig sammenhæng og af arbejdsmarkedsforhold og 
arbejdspladsforhold.  

Motivation: 

Vi har brug for at eleverne på erhvervsskolerne får ”plantet et frø”, så de ser, hvorfor det er vigtigt at involvere sig i 
samfundet - både politisk og fagpolitisk. 

 

Indstilling til personvalg. 

Til posten som forbundssekretær med speciale inden for industriens område, indstiller generalforsamlingen Lars 
Johansen, medlemsnummer 10189793. 

 

 

Ad. 4. Valg af delegerede og suppleanter. 

Der indstilles 47 delegerede og 4 suppleanter: 

Antal Navn Firma 

1.  Brian Bixby TR i SIF 

2.  Karen G. Nielsen DEF København 

3.  Lars Johansen DEF København 

4.  Niels Bergløv DEF København 

5.  Brian Schrøder Spot Installation 

6.  Morten Rude Kemp & Lauritzen 

7.  Niels Bo Nielsen DEF København 

8.  Frank Jürgensen Hareskov Elektric  

9.  Jan G. Larsen DEF København 

10.  Lars Kræmer DEF København 

11.  Thor Flenskov DEF København 



    

12.  Bjarne Friis Felby  Intego A/S 

13.  Dennis Lehmann Andersen Bravida - TR 

14.  Hans Henrik Melvig DEF København 

15.  Ib Hesselholdt Kemp & Lauritzen 

16.  Jørn Bast Klub Laybourn 

17.  Rene Gorski Bravida 

18.  Søren Jensen  Høyrup & Clemmensen 

19.  Søren Mathiasen Lindpro A/S Glostrup 

20.  Henrik Nissen AMR Kemp & Lauritzen 

/afd.sikkerhedsudvalg 

21.  Jackie Schreiber AMR Hareskov electric /afd. 

sikkerhedsudvalg 

22.  Jesper Bak Larsen Københavns Lufthavn - TR El-klub 93 

23.  Søren Østergaard AMR Lindpro / afd. sikkerhedsudvalg 

24.  Carsten Petersen Elcon 

25.  Niels Sigaard SIF / ungdom repræsentant afd. 

sikkerhedsudvalg 

26.  Flemming Henriksen Kemp & Lauritsen A/S Hvidovre 

27.  Jens Peter Christensen Metro Service 

28.  John Møller Sørensen Banedanmark 

29.  Lars Rask TR DSB-vedligehold Helgoland 

30.  Frank Thorvald Licht G4S TR klub 17 anlæg 

31.  Johnny S. Hansen Kemp & Lauritzen 

32.  Niels Peter Rasmussen TR Rigshospitalet 

33.  Per Kokborg Region Hovedstaden 

34.  Peter Olsen TR Kemp & Lauritzen 

35.  Kim H. Nielsen AMR G4S / afd. Sikkerhedsudvalg 

36.  Mikael Vandrup  Coor Service Management A/S 

37.  Nico Pojan Pedersen Lindpro 

38.  Christian Knudsen OTIS / tilforordnet afd. 

sikkerhedsudvalg 

39.  Poul Aarmand Danielsen Herlev Hospital 

40.  Vasile Silisteanu  TDK 

41.  Magnus Andersen Hofor 

42.  Tonny Haurholm Kemp & Lauritzen 

43.  Gert Clemensen Otis-Service 

44.  Peter Mosgaard Hansen Lindpro 

45.  Claus Borup G4S service 

46.  Kim René Jørgensen DSB Vedligehold 

47.  Lars Henrik Hegelund DSB Vedligehold 



    

 Suppleanter:  

48.  Niels Jørgen Birkeslund G4S service 

49.  Ole Lelund TR Citelum 

50.  Kim Øberg Ledig 

51.  Johnny Tindø Bravida Danmark A/S 

 

Ad. 5. Praktisk orientering om kongressen 

Orientering og praktiske oplysninger i forbindelse med kongressen vil blive fremsendt på et senere tidspunkt. 

 

Ad. 5. Evt. 

Intet til punktet. 

 


