ABSALON DIVISION
Hermed indkaldelsen til:

Divisionsrådsmøde 2009
Tid: Mandag den 20. april, 2009, kl. 18.30 - 22.00
Sted: Griffenfeldsgade 44, Klærkesalen, 2200 København N
Forslag der skal behandles på divisionsrådsmødet skal være undertegnede i hænde senest 4/4 2009.
Gruppevis tilmelding til mig pr. brev, telefon eller e-mail SENEST tirsdag 14/4 2009.
DC Hanne Lyhne, Frederiksvej 27,2.th. 2000 F, tlf. 36 17 31 91, e-mail: hanne@absalondivision.dk

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra divisionsledelsen.
3. Kort fremlæggelse af årsregnskab for 2008.
4. Kort gennemgang af indkomne forslag, samt ledelsens planer.
5. Workshops, hvor der vil være mulighed for at se og høre nærmere om flg. emner:
• Regnskab- budget
• Kommunikationsstrategi i Absalon division
PAUSE: der serveres håndmadder. Øl og vand kan købes.
6. Godkendelse af årsregnskab for 2008.
7. Behandling af indkomne forslag. Heri indgår planer for 2009 og 2010.
8. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer.
9. Valg af medlemmer til divisionsledelsen.
10. Vedtagelse af det reviderede budget for 2009.
11. Vedtagelse af budgetrammen for 2010 samt divisionskontingent for 2010.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
13. Beretning fra DDS’s amtsrepræsentant i Friluftsrådet.
14. Beretning fra selvejende institutioner, centre, større arrangementer.
15. Valg af tillidsrepræsentanter.
16. Eventuelt.

Følgende er medlemmer af divisionsrådet:
• 5 personer fra hver gruppe valgt af grupperådet i år
• Divisionsledelsen
Hvis en anden har overtaget posten efter jeres grupperådsmøde, og vi ikke har fået registreret det endnu,
er det vigtigt, at man videregiver denne indkaldelse til de rette personer.
Alle ledere og gruppebestyrelsesmedlemmer har lov til at overvære mødet.
Rådsmødet skal godkende andre interesserede, (det gør de gerne).
Man kan sende en stedfortræder med fuldmagt, men ingen kan have mere end een stemme, uanset hvor
mange fuldmagter, man møder op med.

Venlig hilsen DC Hanne Lyhne
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