Til de tilsluttede firmaer
Kontroludvalget
Konsulenter

Risskov den 7. august 2020
J-nr.: 88411 / 2817364

Årsmøde 2020 i DTVK – udsat årsmøde
Hermed indkaldes der igen i henhold til vedtægternes pkt. 6.1 til ovennævnte årsmøde, der
holdes
Torsdag den 10. september 2020 kl. 14.00 på
Frederik VI’s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense
efter følgende
DAGSORDEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Valg af dirigent
Kontroludvalgets beretning for det forgangne år
Regnskab for det forgangne år
Budget for det kommende år
Orientering fra de tekniske konsulenter
Meddelelse om udpegning af medlemmer til kontroludvalget
Uddannelse
Eventuelt

ad 3) Der henvises til vedhæftede dokument med tallene fra en årsopgørelse for 2019.
ad 4) Det under pkt. 3) omtalte dokument indeholder også tallene for et budget for 2020.
Årsmødet holdes i forbindelse med et samlet årsmøde- og generalforsamlingsarrangement
for Rørtekniksektionen, dens 2 medlemsgrupper og de 3 kontrolordninger. Møderækken slutter med et debatmøde om den manglende klimatilpasning.
Der henvises til vedhæftede samlede program.
Årsmødedagen slutter med en festmiddag og med en mulighed for overnatning på hotellet
for de deltagende repræsentanter for medlemsvirksomheder, kontroludvalg og tekniske
konsulenter.
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I den e-post, hvormed bla. denne indkaldelse udsendes, er der et link til en særlig hjemmeside, hvor der kan foretages en tilmelding til hele eller dele af omtalte arrangement.
På samme hjemmeside er der udlagt et samlet program, alle omtalte regnskabsdokumenter, samt andre dokumenter der henvises til i indkaldelserne.
Tilmelding til årsmøder, frokost, generalforsamling, middag og overnatning bedes foretaget
via omtalte hjemmeside senest onsdag den 2. september 2020.
Med venlig hilsen
Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning

Per Bjerregaard Jepsen

Bilag

Samlet program for årsmødearrangementet 2020
Regnskabstal 2019 og Budget for 2020 for DTVK
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