
Årsmøde 2019
I Dansk El-Forbund Ungdom vil vi gøre noget ved de frustrationer og 
problemer, vi oplever på arbejdet og på skolen! 

Til Årsmødet 2019 beslutter vi nemlig, hvilke rettigheder og vilkår 
Dansk El-Forbund Ungdom skal kæmpe for i 2020. 

Skal vi kæmpe for en markant højere lærlingeløn?
Skal vi kæmpe for mere og bedre materiale på skolerne?
Skal vi kræve et stop for korttidsaftalerne? 
Det hele eller noget helt fjerde? 

Det skal du være med til at bestemme. 

Vi vælger også, hvem der bliver formand og næstformand for Dansk 
EL-Forbund Ungdom det næste år.

Kort fortalt byder weekenden på spændende debatter, vigtige beslutninger, og 
selvfølgelig også på god stemning med åben bar, stor Årsmødefest og under-
holdning af Danmarks dygtigste tankemanipulator.

Alt det praktiske
For at komme med, skal du kontakte Peter Rosendal på 20869960 eller på 
prj@def.dk senest d. 14. oktober. 

Hvis du skal tage fri tidligt fredag, dækker vi tabt arbejdsfortjeneste.
Hele opholdet er gratis, og vi sørger for fælles transport til Jørlunde.

Metalskolen ligger i flotte omgivelser med lækre faciliteter - Gode enkeltmands-
værelser, svømmehal og ikke mindst en fremragende restaurant 

    

D. 25. - 27. oktober Metalskolen Jørlunde



ProgrAM 2019
Fredag d. 25.10
17.00-19.00  Ankomst til Metalskolen
18.00-19.00 Aftensmad
19.00-19.30 Velkomst, åbning og faneindmarch
19.30-19.45 Konstituering: Valg af dirigenter, godkendelse af dagsorden
19.45-20.15    Følger efter elulykker v/ overlæge Annette Kærgaard Arbejdsmedicin
20.15-22.15 Formandens beretning
22.15-23.30 Regions- eller afdelingsmøder 

23.30-01.00 Hygge og social aktivitet i Slyngelstuen - baren er åben

Lørdag d. 26.10
7.30-9.00 Morgenmad
9.00-9.30 Morgensang, navneopråb og opstart
9.30-12.30 Handlingsplansdebat
12.30-13.30 Frokost
13.30-13.45 Hilsen fra Forbundet
14.00-15.45 Working poor oplæg v/ fotograf Søren Zeuth og journalist Peter Rasmussen
15.45-16.15 Pause
16.00-17.30 Faglig og politisk skattejagt
17.30-18.00 Pause
18.00-19.30 Aftensmad
19.30-21.00 Hypnoseshow v/ Mikkel R Karlsen
21.00-02.00 Årsmødefest

Søndag d. 27.10
8.30-10.00 Morgenmad
10.00-10.15 Morgensang, navneopråb og opstart
10.15-11.00 Afstemninger
11.00-12.00 Valg
12.00- 12.15 Pause
12.15- 12.30 El-lærlingenes aktivitetsfond af 1983
12.30-13.00 Afslutning af årsmødet
13.00-14.00 Frokost
14.00 -  Afgang 
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