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Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse: 
• 8. april 2022. FTFa orientering - Lønsikring – er det noget for dig? 

• 8. april 2022. TJM Forsikring er endnu en gang Bedst i Test. 

 

 

****************************************** 

 

 

 

Årsmøde og ordinær generalforsamling.  
I fortsættelse af forbundsmeddelelse nr. 135 af 23. marts 2022, og med henvisning til forbundets 

vedtægt § 4 m.v., er der indkaldt til ordinær generalforsamling, samt årsmøde:  

 

Torsdag den 5. maj 2022, kl. 10:00 

i Harndrup Forsamlingshus, Rugårdsvej 73, 5463 Harndrup 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling (jfr. vedtægtens § 5), medsendes.  

 

 

Generalforsamlingerne og årsmødet vil blive afviklet efter følgende program:  

 

• 09:30 – 10:00 Ankomst og kaffe 

• 10:00 – 11:00 Generalforsamling 

• 11:00 – 11:15 Pause 

• 11:15 – 11:30 TJM Forsikring v/ forsikringstillidsmand, René Dalsgaard Pedersen 

• 11:30 – 12:00 PFA Early Care. m.v. v/ PFA kundechef Jens Johan Nordentoft 

• 12:00 – 13:00 Frokost 

• 13:00 – 13:20 FTFa orienterer om socialrådgiverordningen m.v., v/ Denise Mortensen 

• 13:20 – 13:30 Ny barsels- og orlovsaftale v/ Joy Amandus Andersen 

• 13:30 – 14:30 Fagligt indlæg om Pindstrup-branden og operationschefopgaven m.v. 

              v/ operativ chef, Niels Henrik Nielsen Beredskab & Sikkerhed. 

 

Fra vores A-kasse, FTFa, vil Denise Mortensen være til stede ved generalforsamlingen. FTFa opstiller 

en stand fra kl. 09:30. Få evt. rådgivning om karrierecoaches, socialrådgivning, efterløn, dagpenge, o.l.  

 

PFA vil også komme med en stand fra kl. 09:30, hvor Jens Johan Nordentoft vil svare på spørgsmål 

om pension, Mit PFA, og om medlemstilbuddet PFA Helbredssikring m.v..  

 

TJM Forsikring vil ligeledes være repræsenteret af forsikringstillidsmand, René Dalsgaard Pedersen, 

men kun mellem kl. 11:00 – 13:00. Han fortæller også om Interesseforeningen. 
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Dagsorden og bestyrelsens skriftlige beretning.  

Den skriftlige beretning og dagsorden til den ordinære generalforsamling vedlægges. Der bliver på 

generalforsamlingen, efter den mundtlige beretning, mulighed for en debat om bestyrelsens arbejde og 

medlemmernes forventninger til fremtiden.  

 

Bestyrelsens regnskab.  

Resultatopgørelsen for perioden 1. januar til 31. december 2021 vedlægges til behandling jfr. 

dagsordenen pkt. c.  

 

Bestyrelsens budgetforslag for 2023.  

Der vedlægges forslag til budget for 2023 jfr. dagsorden pkt. d.  

 

Vedtægtsændring. 

Under sidste års generalforsamlings pkt. m. ”Eventuelt”, blev det fremført at: ”Vi skal fastholde det 

gode i foreningen, men at evt. kandidater til bestyrelsen bør kunne kendes i forvejen, så måske skal der 

ændres lidt i vedtægterne”. På den baggrund har bestyrelsen udarbejdet forslag til vedtægtsændring, 

(vedlagt).   

 

Vel mødt i Harndrup den 5. maj 2022. Husk tilmelding! 

 

Der ydes ikke rejsetilskud.  

Sidste frist for tilmelding – på e-mail >oo@dobl.dk< - er senest den fredag den 29. april 2022.  

 

 
****************************************** 

 

 

Husk dine medlemsfordele – Arbejdermuseet samt Café & Øl-Halle 
DOBL-medlemmer har gratis adgang til Arbejdermuseet. Alle medlemmer kan tage én voksen gæst 

med gratis per besøg. Husk dokumentation for medlemskab såsom en e-mail, medlemskort, 

kontingentbetaling eller lignende. 

 

150-året for Slaget på Fælleden – Arbejderbevægelsens kampsange. 

Vågn op til kamp og vær med til at fejre 150-året for Slaget på Fælleden, når Arbejdermuseet sammen 

med AOF løfter de røde faner og inviterer til kampsangsaften. Vi skal synge sange, der er blevet brugt 

som kampvåben og sammen spise stegt økoflæsk med persillesovs. 

Aftenens vært er historiker og musikformidler Mikkel Skovgaard, der tidligere har foldet sangskatten 

ud gennem podcast og radio hos Højskolerne og på P2 samt til en række fællessangsarrangementer og 

alsangsforedrag. Vi skal synge os ind i de kendte og de glemte sange akkompagneret af klaver. 

Se mere på: Fællessang og Folkets Køkken: Arbejdernes kampsange | Arbejdermuseet 

Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K.  

Torsdag den 5. maj 2022 kl. 18:00 – 20:00. Pris: 120 - 170 kr. + gebyr pr. person inkl. mad. 
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Café & Øl-Halle 

Spis en skøn frokost i Café & Øl-Halle eller hold dit selskab i de hyggelige og autentiske lokaler 

Restauranten i Arbejdermuseets kælder er Københavns eneste fredede kælderbeværtning. 

De historiske lokaler er blevet restaureret, så de nu står som i året 1892, og restauranten bærer sit 

oprindelige navn. 

Her kan du nyde en god, gammeldags frokost, serveret i form af et lækkert smørrebrødsbord, der altid 

byder på et bredt udvalg af forskellige slags smørrebrød. Ved køb af bordet, kan du spise lige så 

mange stykker, som du har lyst til. Du kan spise smørrebrød alle ugens dage. 

Se mere på: Café og Ølhalle "1892" | Arbejdermuseets restaurant i København (cafeogoelhalle.dk) 

Åbningstider: Mandag – søndag: 11.00-17.00 (Smørrebrødsbordet lukker kl. 16.00).  

Café & Øl-Halle, Rømersgade 22, 1362 København K.  

Tlf: +45 33 33 00 18, e-mail: cafeogoelhalle@arbejdermuseet.dk 

 

 
****************************************** 

 

 

Husk at melde adresseændring, eller andre relevante ændringer. 
Husk at melde adresseændring til DOBL, hvis du flytter. 

Ligeledes bedes du oplyse, hvis du får en ny mailadresse, et nyt telefonnummer, eller en ny tittel m.v. 

Send blot en mail til dobl@dobl.dk. 

 

 

Med venlig hilsen. 

  

 

Ole Olsen 
Formand 

http://www.dobl.dk/
mailto:dobl@dobl.dk
https://cafeogoelhalle.dk/smoerrebroedsbord/
https://cafeogoelhalle.dk/
tel:+4533330018
mailto:cafeogoelhalle@arbejdermuseet.dk
mailto:dobl@dobl.dk

