
Indkaldelse til ekstraordinær  
generalforsamling i Danske Kreds 

Danske Kreds skal have ny formand. Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 8. 
november 2017 på Comwell i Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde. Generalforsamlingen begynder kl. 
16.00. Indtjekning og udlevering af stemmesedler finder sted fra kl. 15.00. 
 
Såfremt den nye formand i forvejen er medlem af kredsbestyrelsen, skal der på den ekstraordinære 
generalforsamling også ske valg af 3. suppleant til kredsbestyrelsen.  
 
På den ekstraordinære generalforsamling skal der tillige behandles kredsbestyrelsens forslag til vedtægts-
ændringsforslag om udvidet mulighed for indberetning af suppleanter til delegerede samt ændringer i 
kredsens vedtægter, som følge af ændring i standardvedtægterne vedtaget på Finansforbundets Landsmøde 
2017.  
 
Opstilling af kandidater 
Opstilling af kandidater til hhv. formand og bestyrelsessuppleant skal indsendes pr. mail til konstitueret 
formand Carsten Eilertsen (cei@danskekreds.dk) senest 4 uger før den ekstraordinære generalforsamling, 
jfr. vedtægternes pkt. 4.13. og skal således være modtaget senest tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 16.00. 
Alle, der overvejer at stille op, har mulighed for at få et møde med den konstituerede formand, før endeligt 
kandidatur indsendes. Dette møde arrangeres ved kontakt til konstitueret formand Carsten Eilertsen 
(cei@danskekreds.dk) 
 
Materiale til den ekstraordinære generalforsamling  
Dagsorden med forslag, bemærkninger og motivering til vedtægtsændringen og konsekvensrettelser sendes 
til alle tillidsmænd samt vil være tilgængelig på Danske Kreds’ hjemmeside www.danskekreds.dk senest fra 
den 26. oktober 2017.  
 
Delegerede på den ekstraordinære generalforsamling 
Den ekstraordinære generalforsamling er en delegeretforsamling, jf. vedtægternes pkt. 4.4. De delegerede 
er kredsens tillidsmænd på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse, jf. 
vedtægternes pkt. 4.15.  
 
Den ekstraordinære generalforsamling er åben for alle medlemmer. Det er kun delegerede, der har ret til fri 
ved deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Tilmelding - delegerede 
Delegerede vil blive indkaldt og orienteret om tilmeldingsproceduren i særskilt e-mail fra Danske Kreds. 
Tilmeldingsfristen er onsdag den 1. november 2017.  
 
Vælges der en suppleant i tilfælde af, at tillidsmanden som delegeret ikke kan deltage, skal der sendes mail 
til mail@danskekreds.dk om dette senest onsdag den 1. november 2017.  
 
Tilmelding - arbejdsledige medlemmer 
Arbejdsledige medlemmer tilmelder sig via Danske Kreds’ hjemmeside. Tilmeldingsfristen er onsdag den 1. 
november 2017. 
 
Af og blandt de tilmeldte og fremmødte arbejdsledige vælges der, ½ time før den ekstraordinære 
generalforsamling begynder, et antal delegerede svarende til 1 delegeret pr. 20 ledige medlemmer pr. 
tirsdag den 31. oktober 2017. 
 
Tilmelding – medlemmer, der ikke er delegerede 
Tilmelding foregår via Danske Kreds’ hjemmeside. Tilmeldingsfristen er onsdag den 1. november 2017. 
 
Transportudgifter 
Danske Kreds refunderer transportudgifter jf. Finansforbundets regler. Transport refunderes kun til 
delegerede. 
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Indkaldelse til ekstraordinær  
generalforsamling i Danske Kreds 

 
Henvendelse  
Danske Kreds, Carl Gustavs Gade 2, 2., 2630 Taastrup.  
Telefon 45 14 01 11  
mail@danskekreds.dk 
 
I øvrigt henviser vi til vedtægter for Danske Kreds på www.danskekreds.dk.    
 
 
Med venlig hilsen 
Danske Kreds 
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