
DANSK EL FORBUND
NORDJYLLAND
GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen, der blev
udskudt i efteråret 2020 p.g.a. 
Covid 19 afholdes 
Mandag 
den 31. maj 2021 kl. 19.00 

Generalforsamlingen foregår i 
Mødelokalerne 
Hadsundvej 184, 9000 Aalborg

Af hensyn til COVID 19-restriktioner 
er der tilmeldig til selve general-
forsamlingen og INGEN SPISNING
Se dagsorden på bagsiden

Skan koden 
og tilmeld 
dig direkte til 
general-
forsamlingen
i DEF
Nordjylland

NY DATO
Mandag 14. JUNI 2021 Kl. 19



Dagsorden:

1. Vedtagelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Beretning
4. Regnskab og budget
5. Indkomne forslag
6. Valg
A. Afdelingsformand. 
 Jens Kristian Andersen modtager ikke genvalg. 
 Bestyrelsen foreslår faglig sekretær Per Skjervedal 
 som ny formand.
B. Afdelingskasserer. 
 Claus Madsen modtager genvalg.
C. Et bestyrelsesmedlem. 
 Jørgen Martin Toft Meier modtager genvalg.
D. Et bestyrelsesmedlem. 
 Klaus Otto Kjærgaard modtager genvalg.
E. Et bestyrelsesmedlem. 
 Dan Witt modtager genvalg
F. Bestyrelsessuppleant 2. suppleant (Vakant)
G. Faglig revisor. Michael Folkersen modtager genvalg
H. Faglig revisor suppleant (Vakant)
I. Valg af ungdomsudvalg for ét år
J. Fanebærer
7. Eventuelt

Forslag og indstillinger til valg til bestyrelse og faglige revisorer, der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal i henhold til afdelingens love indsendes, så disse er modtaget i afdelingen Hadsundvej 184, 9000 
Aalborg senest den 4. juni 2021 kl. 16.00 (10 dage før generalforsamlingens afholdelse).

Vedr. dagsordenens pkt. 6) A, B, C, D, E og G
Valg er enkeltvalg, og der indstilles skriftligt i henhold til lovene til det enkelte punkt.

Vedr. dagsordenen pkt. 6F og H og J
Forslag kan stilles på generalforsamlingen.

Alle ovenstående valg gælder frem til ordinær generalforsamling 2022. Dette skyldes at generalforsamlin-
gen blev udsat i efteråret 2020.

Vedr. dagsordenen pkt. 6 I
Her vælges for et år, et ungdomsudvalg på mindst 3 medlemmer blandt lærlinge og medlemmer til og med 
det fyldte 29. år. Forslag kan stilles på generalforsamlingen.

OBS! Indkomne forslag kan efter indsendelsesfristen ses på afdelingen hjemmeside 
www.def/nordjylland.dk senest den 4. juni 2021

På bestyrelsens vegne

Jens Kristian Andersen
Afdelingsformand

Af hensyn til 
diverse
Covid 19 
restriktioner er der 
tilmelding til 
selve generalfor-
samlingen.

Der er ingen 
spisning.

Skan koden 
og gå direkte 
for tilmelding

Sidste 
tilmelding til 
generalfor-
samlingen er 
7. juni 2021


