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* Det Offentlige Beredskabs Landsforbund * Solrød Center 57, 1. th., 2680 Solrød Strand * 

* www.dobl.dk * Tlf. 98 97 16 00 * Mobil 21 46 00 50 * E-mail dobl@dobl.dk * 

 

Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse: 
• 17. maj 2022. Referat m.v. fra DOBL´s Generalforsamling 2022. 

• 2. juni 2022. Information om Seniorpartnerskabet. 

• 8. juni 2022. Information om Ny uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø. 

• 14. juni 2022. Arbejdermuseet. Særudstilling om Anker – et usædvanligt liv. 

• 23. juni 2022. FH og DA info: ”Aftale om overgangsordning vedr. barsels- og orlovsregler”. 

• 24. juni 2022. Sidste udkald for dig, der vil trække dig ud af efterlønsordningen. 

• 27. juni 2022. Forhandlingsfællesskabets info: "Administrationsgrundlag til barselsaftalen". 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 
Som besluttet og meddelt ved generalforsamlingen i Harndrup den 5. maj 2022, skal der 

afholdes en ekstraordinær generalforsamling, for at vedtage vedtægtsændringerne om indstilling 

af opstillingsparate kandidater til bestyrelsen. (Se vedhæftede). 

 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes onsdag den 24. august 2022 indenfor 

tidspunktet kl. 10:15 – 11:00, i et lokale ved Odense Congress Center, samtidigt med at Danske 

Beredskaber afholder deres Årsmøde 2022. Vi håber at så mange som muligt deltager. 

 

Dagsorden: 

a. Valg af dirigent. 

b. Forslag til vedtægtsændring. (se vedhæftede). 

c. Eventuelt. 

 

Grunden til den ekstraordinære generalforsamling er, at kunne vedtage bestyrelsens forslag til 

vedtægtsændring, omhandlende indstilling af opstillingsparate kandidater til bestyrelsen.  

Forslaget blev fremlagt og enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 5. maj 

2022 i Harndrup.  

Da der ikke var halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer til stede, kan vedtægtsændringer, 

jf. vedtægtens § 13, vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 majoritet uanset 

fremmødte medlemmer. 

Hvis behandlingen af vedtægtsændringen tager lige så lang tid, som på den ordinære 

generalforsamling, forventes selve punktet gennemført på ca. 10 minutter. 

 

Interesseforeningen er bidragsyder til arrangementet, og der vil i den forbindelse være et lille 

indslag fra forsikringstillidsmand Flemming Drud Petersen fra TJM Forsikring, ligesom det vil 

være muligt at tale med ham om TJM Forsikringer. 

Joy Amandus Andersen fra Fællessekretariatet vil også være tilstede, og kunne drøfte forhold 

om bl.a. ferie, barsel og orlov m.v.. 

 

Tilmelding: 

Af hensyn til afviklingen og lidt forplejning, bedes medlemmer der ønsker at deltage i den 

ekstraordinære generalforsamling, tilmelde sig senest torsdag den 18. august 2022, 

Det kan foretages på mail til oo@dobl.dk 

http://www.dobl.dk/
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****************************************** 

 

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 titel m.v. 

Send blot en mail til dobl@dobl.dk. 

 

 

Med venlig hilsen. 

  

Ole Olsen 
Formand 
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