HERMED INDKALDES TIL ÅRETS

GENERALFORSAMLING
ONSDAG, DEN 20. MARTS KL. 17.00 - 20.00
I henhold til NDCC’s vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 20. marts 2019
Generalforsamlingen finder i år sted i UNOPS’ globale hovedkvarter i Nordhavnen. UNOPS’ mission er at
hjælpe mennesker i nød ved at gøre det muligt for FN, regeringer og andre partnere at lede projekter,
infrastruktur og indkøb på en bæredygtig og effektiv måde. Samtidig står UNOPS’ afdeling i Danmark
for en stor del af FN’s indkøb af varer til brug i hjælpeaktioner verden over, og med en kapacitet på
op til 37.000 paller er det verdens største humanitære varehus. Inden den formelle del af årets generalforsamling vil UNOP’s generalsekretær og CEO, Grete Faremo, fortælle om organisationens arbejde og
samarbejde med omverdenen.
Dermed ser programmet således ud:
16:45

Seneste ankomst til UNOPS – alle gæster skal vise billedlegitimation ved sikkerhedskontrollen

17:00

Kort velkomst ved NDCC’s formand, Steinar Valade-Amland

17:15

Præsentation af UNOPS ved Grete Faremo

18:00

Generalforsamling

19:00

Networking og let forplejning

20:00

Slut

Tilmelding til kontakt@ndcc.dk senest den 8. marts
Virksomhedsmedlemmer kan deltage med indtil tre personer.
Individuelle medlemmer kan invitere indtil to gæster hver til kr. 250,- per gæst. Beløbet indbetales til kontonummer 5290-9020219006,
mærket med medlemmets og gæstens/-ernes navn, eller via Mobilepay nummer 67208.

ADRESSE, FORMEL INDKALDELSE, DAGSORDEN OG REVIDERET REGNSKAB FOR 2018 FØLGER PÅ NÆSTE SIDE

I henhold til NDCC’s vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 20. marts 2019
UNOPS, FN-Byen, Marmorvej 51, 2100 København
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Fremlæggelse af årsberetning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af revisor
Indkomne forslag fra medlemmerne
Fastsættelse af årskontingent
Eventuelt

Ved behandling af NDCCs sager har hvert medlem én stemme, forudsat at kontingent er betalt.
Medlemmer, som ønsker forslag optaget på dagsordenen, skal skriftligt underrette bestyrelsen herom
senest ti dage før generalforsamlingen.
Regnskab for 2018:

