Generalforsamlingsdag
Foreningen afholdt sin årlige generalforsamling fredag den 14. juni 2019 i København.
Dagen startede med årets generalforsamling kl. 10.30.
Referatet fra generalforsamlingen og formandens beretning er vedlagt dette nyhedsbrev.
Bestyrelsens forslag til kontingent blev vedtaget – det betyder uændrede kontingentsatser
for 2020.
Bestyrelsens forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer – hvor alle var villige til genvalg –
blev vedtaget, og formanden hedder fortsat Jens Quorning i de næste to år.
Efter generalforsamlingen kørte vi samlet i bus til Roskilde Havn. Her ventede skibet M/S
Sagafjord på os med frokost og en sejltur rundt på Roskilde Fjord. Vejret var perfekt, stille
vand og flot solskin. Så alle kunne være med.
Efter sejlturen kørte vi tilbage til København og Industriens Hus.
Traditionen tro blev der budt på middag og hyggeligt kollegialt samvær til midnat i
Industriens Hus.
Tak for en dejlig dag.
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Næste arrangement
Som meddelt i et tidligere nyhedsbrev og på foreningens hjemmeside, vil der i år ikke
blive afholdt medlemsdag. Medlemsdagen fremadrettet blive afholdt hvert andet år i lige
år.
Næste arrangement er derfor den faglige dag med fokus på uddannelse. Den faglige dag
vil blive afholdt den torsdag den 24. oktober 2019. Stedet er endnu ikke fastlagt, ligesom
programmet også kun er på tegnebrættet indtil videre.
I vil få nærmere besked herom primo september 2019.
Så hold øje med mailboksen og foreningens hjemmeside.

Ny foreningskonsulent
Foreningen skal have ny foreningskonsulent fra 1. juli
2019.
Som det fremgår af formandens beretning har Sonja
Ernstsen valgt at forlade DI til fordel for et job som
økonomi- og administrationschef hos brancheforeningen
Danske Advokater.
Desværre har vi på nuværende tidspunkt ikke fået
udpeget en ny foreningskonsulent, men det forventer vi
sker snarest muligt. Vi er i dialog med DI herom.
I mellemtiden bliver foreningens mail og hjemmeside
passet af Anette Balle Jepsen. Så skriv til
skibogbaad@di.dk , hvis I har spørgsmål.
Husk også at I kan ringe eller skrive til Juravagten, hvis
I har brug for Personalejuridisk rådgivning. Juravagten
kan kontaktes på:
Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk
Husk også I kan kontakte DIs arbejdsmiljøkonsulenter
direkte. I kan finde deres kontaktoplysninger her.

Tak for denne gang - og på
gensyn
Kære medlemmer af Skib & Båd
Tak for 3 fantastiske års samarbejde med jer. Det har været utrolig
lærerigt og udfordrende på fagområder, som ligger meget langt fra
mit normale virkefelt.
Jeg er så glad for, at jeg har lært så mange af jer at kende. Det har i
høj grad været med til at løfte min hverdag.
Jeg håber, det bliver et "på gensyn" på et eller andet tidspunkt.
Pas godt på jer selv og jeres forening.
God vind.
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Kommende arrangementer i foreningen
Den faglige dag torsdag den 24. oktober 2019 - sæt kryds i kalenderen allerede
nu.
Som tidligere annonceret bliver der ingen medlemsdag i 2019. Den vender tilbage i 2020.
Mailens indhold må bruges loyalt med angivelse af kilde.
Skib og Båd - skibogbaad.di.dk - skibogbaad@di.dk - Tlf.: 3377 3139
Klik her, for at skrive til nyhedsbrevets redaktion.
Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage lignende e-mails.
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