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Indbydelse til ordinær generalforsamling  
Pga. COVID-19 er generalforsamlingen foreløbigt udskudt til:  

Kærvej 19, 6731 Tjæreborg, Kantinen 1. sal 
Torsdag den. 10. juni kl. 16.00 

 
Se dagsorden på næste side. Der vil være øl og vand til generalforsamlingen. 
 
Forslag til personaleforening skal sendes til sekretæren senest 14 dage før 
generalforsamlingen (den. 27 maj). Med ”forslag” forstås ændringer til den måde 
foreningen opererer og ikke aktivitets idéer, som medbringes på dagen. 
 
 

Corona restriktioner 
Da de nuværende restriktioner ikke tillader forsamlinger på over 10 personer indendørs, 
og vi endnu ikke aner hvor mange der må samles senere på året, opfordre vi til at man 
tilmelder sig generalforsamlingen på www.tji.dk eller i receptionen. 
 

I tilfælde af aflysning den 10. juni 
Skulle situationen være at vi ikke må samles til generalforsamling den 10 juni, har vi 
besluttet at afholde forsamlingen til vores sommerfest den 21 august. Dette vil selvfølgeligt 
blive meldt ud på forhånd. 
 

Arrangementer 
Husk at støtte op omkring vores arrangementer! 
Vi bruger meget tid på at lave noget der rammer alle, skulle man have ønsker til andre 
typer arrangementer så sig til!  

• Fisketur 
o 22 maj 

• Sommerfest 
o 21 august 

• Julefrokost 
o 27 november 

 

Digital forening 
Vi er i personaleforeningen blevet digitale. Alt hvad der er værd at vide omkring vedtægter, 
bestyrelsen, arrangementer osv. findes på www.tji.dk og på Facebook. 

 
https://www.tji.dk/index.php/info/arrangementer/   

http://www.tji.dk/
http://www.tji.dk/
https://www.tji.dk/index.php/info/arrangementer/


 Generalforsamling 28. april 2021
 Tjæreborg Industri Personaleforening  

Tjæreborg Industri Personaleforening  Side 2 af 2 

Dagsorden 
 

• Valg af dirigent og referent 

• Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

• Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

• Behandling af indkomne forslag 

• Fastsættelse af kontingent 

• Valg af 

a. Bestyrelse 

Formand   Rasmus Plats, el-teknikker  (På valg lige år) 

Kasser  Ole Hyldahl, ingeniør   (På valg lige år) 

Sekretær  Mads Højbjerg, maskinmester  (På valg ulige år) 

Bestyrelsesmedlem Flemming Martinsen, færdigbeton  (På valg lige år) 

Bestyrelsesmedlem Simon Lauridsen, elektriker  (På valg ulige år) 

b. Suppleant  

1. Kim Dreyer, smed   (På valg årligt) 

2. Sissel Haagensen, ingeniør  (På valg årligt) 
 

b. Revisorer 

• Henning Jørgensen, ingeniør  (På valg årligt) 

• Alf R. Kristensen, ingeniør   (På valg årligt) 

1. Idékatalog 

2. Eventuelt 

 
 
 
 


