
Praktiske oplysninger 

Deltagere 

Organisations– og afdelingsbestyrelsesmed-

lemmer, chefer, kundechefer, driftsledere, 

teamledere samt ledende ejendomspersonale. 

 

Sted 

Hotel Nyborg Strand 

Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

Tlf.: 65 31 31 31 

 

Pris 

Kr. 3.500,- pr. person for begge dage inkl. 

frokost og festmiddag fredag, overnatning i 

enkeltværelse samt frokost lørdag.  

Kr. 3.150,- pr. person for begge dage ved 

overnatning i delt dobbeltværelse.  

Kr. 2.800,- pr. person for begge dage uden 

overnatning. 

 

Deltager du kun i Generalforsamlingen er det 

gratis. 

Tilmelding 

Der er tilmeldingsfrist fredag den 20. marts 

2020. På nedenstående link har du mulighed 

for at tilmelde dig samt finde relevante doku-

menter til møderne.  

www.domea.dk/valg 

Ingen adgang til internet 

Har du ikke adgang til internet, kan du få et an-

det bestyrelsesmedlem til at tilmelde dig på 

ovenstående link eller kontakte Hanne Thor 

Slaarup på tlf. 76 64 64 09. 

Kommer du med bil? 

Der er gratis videoovervåget parkeringspladser 

ved Hotel Nyborg Strand. Hotellet ligger tæt på 

E20 — den Fynske Motorvej. 

Kommer du med tog? 

Hotel Nyborg Strand ligger få minutters kørsel i 

taxa fra Nyborg Station og 20 min. i gåafstand. 

Hotel  

Nyborg Strand 

Indkaldelse til 

Generalforsamling 

2020 



Dagsorden for Generalforsamlingen - fortsat  

4. Orientering om Domea.dk’s forretningsførelse  

5. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2019 med tilhørende revisionsberetning – herunder 

orientering om investeringsfonden – samt forelæggelse af budget 2020 og budgetoverslag 

for 2021. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

 

a. Delegering af kompetence til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 5, stk. 5: 

 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme 

 2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme 

 3) Grundkøb 

  4) Iværksættelse af nyt byggeri 

 5) Nedlæggelse af sideaktivitetsafdelinger 

 

 b. Øvrige forslag (bilag udsendes senere)  

  1) Forslag om vedtægtsændring 

  2) Ændrede regler og retningslinjer for indstillingskredse i Domea.dk 

  

7. Valg af næstformand for 2 år  

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse (de indstillede kandidater vil frem-

gå af den endelige dagsorden) 

 

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra kredsene 

Ekstraordinært valg af 1 suppleant for Kreds Nordjylland for 1 år. Desuden ordinært 

valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant for 2 år fra hver af de øvrige 4 kredse. 

 

b. Valg af 2 sagkyndige bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

 Bestyrelsen indstiller Tina Louis Kirsmeier til genvalg for 2 år. Bestyrelsen afventer 

generalforsamlingens stillingtagen til forslag om vedtægtsændring, inden der indstil-

les kandidat til posten efter Uffe Steiner Jensen, som ikke ønsker genvalg. 

 

9. Valg af revisor 

 

10. Eventuelt 

 

Vi glæder os til at se jer på Hotel Nyborg Strand. 

Med venlig hilsen 

 

 

Poul Rasmussen   Thomas Holluf Nielsen 

Formand    Adm. direktør 

Hermed dagsorden for Domea.dk’s Generalforsamling. 

Mødet finder sted på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

Fredag den 3. april 2020 

Alle valgte og ansatte har adgang til Generalforsamlingen, men det er kun organisationsbestyrelses-

medlemmer, der har tale- og stemmeret på mødet. 

Program for fredag formiddag 

Kl. 08.30 Indskrivning, kaffe, morgenbrød mv. 

  Standene åbner - HUSK at deltage i de forskellige konkurrencer 

Kl. 09.30 Generalforsamling 

Kl. 11.00 Pause - standene er åbne 

Kl. 11.30 Generalforsamling - fortsat  

Kl. 12.30 Frokost inkl. kaffe (kaffen serveres i stand området) 

Kl. 13.30 Domea.dk’s Landskonference 2020 

Bilag 

Dagsorden og tilhørende bilag til Generalforsamlingen finder du på  

www.domea.dk/valg 

Du finder også link til Nemtilmeld, program for LK 2020, Domea.dk’s vedtægter mm. 

 

—–——————— oOo ————————— 

Dagsorden for Generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af forretningsorden for Generalforsamlingen 

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning senest forløbne år 2019 

Forslag til behandling på Generalforsamlingen  

skal indsendes via post til Domea.dk, Att.: Ledel-

sessekretariatet, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup 

eller via mail til tla@domea.dk. Eventuelle ind-

komne forslag samt øvrige bilag mv. vil blive ud-

sendt en uge før Generalforsamlingen. 

Stemmer: Vi vil opfordre organisationsbestyrel-

serne til på forhånd at afklare internt, hvem der 

skal have hvor mange stemmer på mødet  

Generalforsamling 

3. april 2020 


