
DJØF OFFENTLIG 

Endelig dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde den 27. april 2017   

1. Åbning af Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde 

 

2. Valg af dirigent 

 

3. Bestyrelsens beretning  

Orientering om generelle foreningsspørgsmål og om udviklingen inden for 

de enkelte sektorer. 

4. Orientering om Djøf kontingentets anvendelse 

Orientering om forhandlingsfondens regnskab 

Fastsættelse af særskilt kontingent til delforeningen og bidrag til 

dennes forhandlingsfond 

Bilag vedlægges. 

5. Valg af revision 

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers 

og adm. direktør Merete Helene Eldrup. 

6. Godkendelse af krav til OK18 

Bestyrelsens forslag til krav til overenskomstforhandlingerne samt indkom-

ne forslag fra medlemmer og klubber vedlægges. 

7.   Eventuelt 

 

Ifølge vedtægternes § 17 holder repræsentantskabet ordinært møde en gang årligt 

i marts-april måned samme dag som Djøfs repræsentantskabsmøde. 

Ifølge vedtægternes § 19, stk. 1, indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde af 

bestyrelsen med mindst 5 ugers varsel digitalt til hver repræsentant og suppleant af 

repræsentantskabet. Sammen med indkaldelsen udsendes en foreløbig dagsor-

den. Bilag hertil udsendes så vidt muligt samtidig. 

Stk. 2. Emner, der ønskes drøftet på et ordinært repræsentantskabsmøde, men 

som ikke er optaget på den foreløbige dagsorden, skal optages på dagsordenen, 
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når mindst 2 medlemmer af repræsentantskabet fra mindst 2 sektorer senest 4 

uger før repræsentantskabsmødet har tilsendt bestyrelsen motiveret forslag herom. 

Stk. 3. Fremkommer der inden fristen i § 19, stk. 2, en sådan begæring, udsendes 

der senest 2 uger før repræsentantskabsmødet digitalt meddelelse om den ændre-

de dagsorden. Fremkommer der ingen begæringer, er den foreløbige dagsorden 

endelig. 

Ifølge § 22 kan alle delforeningens medlemmer deltage i repræsentantskabsmø-

derne. 

Stk. 2. I tilfælde af afstemning kan alene repræsentantskabets medlemmer deltage 

i afstemningen. 

Bestilling af rejser 

Rejser bestilles hos Egencia på telefon 70 70 80 20. Når denne ordning benyttes 

skal ”Djøf konto nr. 26381” samt rejsens formål oplyses. Endvidere skal der henvi-

ses til Marianne S. Lønning (faktura vil blive sendt direkte til Djøf). 

Blanket for refusion af rejseudgifter udleveres på mødet. 


