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Kære alle medlemmer….. 

 
Der indkaldes jvf vores Vedtægter til Årsmøde 2019. 
 
Sted :  Restaurant Karla - Dantes Plads 1, 1556 KBH V – 10 min fra KH. Ned langs bagsiden af 

Tivoli og overfor Glyptoteket. Ligger Dantes Plads.   
 
Dato : 24 januar 2019 kl 12.00 
 
Program:  
10.30 Rundvisning på KH 
12.00 Årsmøde på Restaurant Karla  
Ca 13.00 Frokost 
 
Deltagere og stemmeret: Både medlemmer på Rådighedsløn den 24 januar 2019 og 
Servicemedlemmer (som er medlem af HK Trafik og Jernbane) kan deltage og stemme. 
Desværre kan Seniormedlemmer ikke deltage i denne udflugt og møde.   

     
Tilmelding: Senest 05 januar 2019 til Søren, alle rettidige tilmeldte vil få en bekræftelse . Mail til 
sorenandersenhk@gmail.com. Oplys om du er medlem af RF eller Servicemedlem 
 
Oplys om du deltager i Hele programmet – eller kun Årsmødet inkl frokost.  
 
Arrangement indeholder : 
Rundvisning  
Møde inkl øl /vand 
Frokost inkl 1 genstande + kaffe/The 
 
Der er selvfølgelig ikke egenbetaling for dette arrangement, men da foreningen skal betale for 
antal kuverter omkring 5 januar, beder vi om, at du evt melder fra så tidligt som muligt…. 



 
 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  
 
1 Valg af dirigent 
2 Referent og stemmetæller 
3 Bestyrelsens beretning for 1 januar 2018 – 31 december 2018 
4 Orientering om regnskab 2018 
5 Indkommende forslag (se senere) 
6 Valg af formand for 2019 (Søren E Andersen, modtager genvalg) 
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer (Erik, Ulla og Carsten genopstiller)  
    Bestyrelsen opstiller – og anbefaler, Ena Byskov  
8  Evt. 
 
I øvrigt henvises til foreningens vedtægter på vores hjemmeside.  
 
Vedr: Indkommende forslag, bedes disse sendt til formanden ( Søren – 
sorenandersenhk@gmail.com ) – ligeledes senest 05 januar 19. 
 
Ps: Vi planlægger, så de, der også skal til Chef-Leder kredsens generalforsamling i KH, kan nå begge 
møder.    
Vel mødt – vi glæder os til at se så mange af jer som muligt. 

Bestyrelsen for 

 

HK Trafik og Jernbane  

Foreningen af Rådigheds – og Servicemedlemmer 

 

 


