Til medlemmerne af
Foreningen Furn-tech│Dansk Møbelkontrol

FURN-TECH
Rytoften 5, 2. sal
DK-8210 Aarhus V
Denmark

Aarhus den 7. marts 2019
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i
Foreningen Furn-tech│Dansk Møbelkontrol
onsdag den 24. april 2019 kl. 09.00

T +45 7026 7511
mail@furn-tech.dk
www.furn-tech.dk
CVR 13 33 75 51

hos Magnus Olesen A/S, Agertoft 2, Durup, 7870 Roslev
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering, herunder fastsættelse
af kontingent og tilvalgskontingent(er).
5. Behandling af indkomne forslag. (Ingen forslag indkommet)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 3 i ulige år) blandt foreningens medlemmer, hvoraf mindst
3 medlemmer skal være tilknyttet tilvalg 7.1 Dansk Møbelkontrol.
7. Valg af personer, indstillet af bestyrelsen, til deltagelse i bestyrelsesarbejdet for ét år ad gangen.
8. Valg af revisor (hvert år).
9. Eventuelt.
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alene foreningens medlemmer; men serviceabonnenter i foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen. Der kan foruden egen stemme stemmes pr. fuldmagt
for 2 medlemmer. Fuldmagtsblanketter kan rekvireres på mail@furn-tech.dk.
Virksomhedsbesøg og frokost
For interesserede er der arrangeret et virksomhedsbesøg hos:
Magnus Olesen A/S, Agertoft 2, Durup, 7870 Roslev
Katharina Trier Taasti og Nils Knudsen vil fortælle om Magnus Olesen A/S’ miljøtiltag – valg og fravalg,
udfordring og gevinster.

Viden om møbler, standarder og miljø

Program for dagen:
Kl. 08.30-09:00
Ankomst – kaffe/te og vand
Kl. 09.00-10.00
Generalforsamling
Kl. 10.00-11.00
Virksomhedsbesøg hos Magnus Olesen A/S
Kl. 11.00-12.00
Miljømærkning DK fortæller om hvordan man kommer i gang med Svanen eller Blomsten, så man kan byde ind til SKI udbuddet i 2020, hvor en del af sortimentet skal være
Miljømærket
Kl. 12.00-13.00
Frokost og networking
Kl. 13.30-15.30
Besøg ved Træmuseet i Oddense, Spøttrup – få et indblik i den danske møbelindustris
historie.
Vel mødt den 24. april 2019!
Med venlig hilsen
FURN-TECH│DANSK MØBELKONTROL

Anne Stokvad Madsen, formand for bestyrelsen

TILMELDINGSBLANKET
Sendes til sekretariatet på mail@furn-tech.dk
Virksomhed:

Ovenstående tilmelder hermed nedenstående personer til Furn-tech│Dansk Møbelkontrol’s ordinære generalforsamling tirsdag, den 24. april 2019.

Nedennævnte deltager i:

JA

NEJ

Navn(e):

Kl. 09.00-10.00

Generalforsamling





Kl. 10.00-11.00

Virksomhedsbesøg hos Magnus Olesen A/S





Kl. 11.00-12.00

Miljømærkning DK





Kl. 12.00-13.00

Frokost og networking





Kl. 13.30-15.30

Besøg ved Træmuseet





Er desværre forhindret:



Tilmelding så snart som muligt og senest den 17. april 2019.
Bemærk:
Bilag til den ordinære generalforsamling, herunder årsrapport 2018 mv. vil være tilgængelig på foreningens
hjemmeside.
Hjemmesiden finder du hér: www.furn-tech.dk

