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Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde
2018 i GeoDanmark
6. marts 2018

I henhold til vedtægterne for foreningen GeoDanmark indkaldes alle medlemmer til det årlige repræsentantskabsmøde.
Dette års møde finder sted:
Tirsdag den 17. april 2018 kl. 9.30-15.30 på Sinatur Hotel Storebælt,
Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Programmet
Repræsentantskabsmødet består af en række vedtægtsbestemte punkter,
herunder godkendelse af regnskabet for 2017 samt budget og arbejdsprogram for det kommende år. Formand for GeoDanmarks bestyrelse, Christian Bjerg, vil aflægge beretning om det forgangne år.
I tilknytning til repræsentantskabsmødet vil bestyrelsen præsentere
GeoDanmarks nye strategi, og der vil være mulighed for dialog om
GeoDanmarks udvikling og aktiviteter i den kommende tid. Som altid vil der
også være et fagligt program med orientering om ny systemunderstøttelse
og nyt fra Produktionsforum, Specifikationsforum og Administrativt Ajourføringsforum.
Har du noget på hjerte?
GeoDanmarks medlemmer har mulighed for at foreslå emner til dagsorden.
Henvendelser herom skal rettes til fællessekretariatet senest 14 dage før repræsentantskabsmødet dvs. senest tirsdag den 3. april 2018.
Tilmelding
Tilmelding til repræsentantskabsmødet skal ske senest tirsdag den 3. april.
Find link til tilmelding på GeoDanmarks hjemmeside. Der er mulighed for at
tilmelde bisiddere. Mødemateriale og endelige dagsorden uploades på
hjemmesiden.

Hvis din kommune ikke kan deltage?
Af vedtægterne fremgår det, at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt,
når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved
fuldmagt. Vi håber på et stort fremmøde!
Hvis din kommune er forhindret i at være repræsenteret på repræsentantskabsmødet, opfordrer bestyrelsen til, at der gives en fuldmagt til et andet
medlem, som deltager på mødet. Fuldmagt findes sammen med det øvrige
materiale på GeoDanmarks hjemmeside.
Spørgsmål?
Yderligere information kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Anders Esgaard Christensen på tlf.: 7254 5382 eller andec@sdfe.dk.
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