
 
 

H E R M E D  I N D K A L D E S  T I L  Å R E T S    

 GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG, DEN 24.  MARTS KL. 17.00  -  21.00  
I henhold til NDCC’s vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 24. marts 2020 
 

Inden den formelle generalforsamling får vi eksklusiv adgang til Petter Stordalens nye hotel, Villa 
Copenhagen, som åbner den 1, april i den gamle postbygning fra 1912, beliggende lige ved Hoved-   
banegården og Tivoli. Hotellet bliver en ny social scene hvor fortid, nutid og fremtid forenes i kul-
turelle og kulinariske oplevelser, business og shopping. Fordelt på 30 000 m2  finder vi 390 værelser     
og suiter, træningsrum og swimmingpool, restaurant og bar, samt moderne konferencefaciliteter.  
NDCC’ medlemmer bydes indenfor til en eksklusiv rundvisning bare få dage inden hotellet åbner         
for publikum, hvor vi vil høre historien om hotellets tilblivelse og opleve de sidste forberedelser     
inden de første gæster checker ind. Fremmøde ved hotellets hovedindgang, Tietgensgade 37.   

Derefter går vi over til DGI-Byen, hvor selve generalforsamlingen afholdes, inden der bliver rigelig 
anledning til netværk og hygge over lidt at spise og noget godt til ganen. 
 

Dermed ser programmet således ud: 

17:00  Kort velkomst ved NDCC’s formand, Steinar Valade-Amland 

17:05  Rundvisning på Villa Copenhagen v / Administrerende direktør Peter Høgh Pedersen 

18:30 Generalforsamling, DGI-Byen 

19:30  Networking og let forplejning 

21:00  Slut 
 

Tilmelding til kontakt@ndcc.dk senest den 15. marts. Maksimum 4o deltagere ved rundvisningen. 
Virksomhedsmedlemmer kan deltage med indtil tre personer. Individuelle medlemmer kan invitere indtil to gæster hver til kr. 250,- per     
gæst. Beløbet indbetales til kontonr. 5290-9020219006, mærket med eget og gæstens/gæsternes navn, eller via Mobilepay nummer 67208.  

 
FORMEL INDKALDELSE OG DAGSORDEN, SAMT REVIDERET REGNSKAB FOR 2019 FØLGER PÅ DE NÆSTE TO SIDER  



 
 
 

 
 

 

 

I henhold til NDCC’s vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 24. marts 2020 

DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V 
 

Dagsorden: 
 

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. 
 

Bestyrelsen 2019/20 har bestået af: 
 

 Steinar Valade-Amland ( formand )   
 Kim Heiberg ( næstformand )   
 Kirsten Stochflet Jensen ( kasserer )   
 Siri Zachariassen 

 Kim Frost Fuglsang 

 Jeppe Brogaard Clausen 

 Suppleant: Dagny Nome  
 

På valg ved årets generalforsamling er: 
 

 Steinar Valade-Amland ( genopstiller ) 

 Siri Zachariassen ( genopstiller ikke ) 

 Jeppe Brogaard Clausen ( genopstiller ) 

 Dagny Nome ( genopstiller ) 
 

Kandidater:  

 Dagny Nome 

 Mathilde Byskov 
 

Bestyrelsen indstiller at Dagny Nome vælges til bestyrelsen og, at Mathilde Byskov vælges som suppleant. 
   

Medlemmer, som ønsker forslag optaget på dagsordenen, skal skriftligt underrette bestyrelsen herom           
senest ti dage før generalforsamlingen. Sager til behandling, samt tilmelding til generalforsamlingen    
fremsendes på kontakt@ndcc.dk 
 

 
 
 



 
 
Regnskab for 2019: 
    

  

  


