INVITATION
Forkorpsrådsmøde 2020, Steen Blicher Divisionen
Torsdag den 29. oktober 2020, kl. 19.30

Invitation til forkorpsrådsmøde 2020
Kære alle GL

(brevet er udelukkende sendt på mail til GL – da det ikke har været muligt at sende til
gruppekorpsrådsmedlemmer fra Medlemsservice …)

På vegne af DC Henning Rosenkjær kommer her invitation til forkorpsrådsmøde (FKR-møde) for
medlemmer i Steen Blicher Division med stemmeret til Korpsrådsmøde 2020.
På mødet deltager repræsentanter fra divisionsledelsen, de to stemmeberettigede fra hver
gruppe (eller repræsentant for dem) og herudover deltager også Mathias Bjerg fra korpsledelsen,
som også hjalp os som ordstyrer til divisionsrådsmødet for nylig. Vi er rigtig glade for, at Mathias
kan og vil komme til vores forkorpsrådsmøde.
Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 19.30 på Poulholm, Gl. Skivevej 99, Viborg.
På dette FKR-møde er der følgende på dagsordenen inden DDS' Korpsrådsmøde 2020:


Praktisk ift. deltagelse på det delvist virtuelle korpsrådemøde med live-sending til steder
ude i landet. Steen Blicher Divisionen er fysisk på møde sammen med Klit-divisionen
(Mors/Thy) og Rold Skov Divisionen).



Hvad handler KRM 2020 om? Hvad skal der stemmes om? Etc.



Drøftelse af vedtægtsændring §40 stk. 3 + 4 i forslaget til vedtægtsændringer fra korpset,
som divisionsledelsen i Blicher Divisionen umiddelbart er i mod, også på baggrund af
tilbagemeldinger med grupperne på divisionsrådsmødet. Evt. uddybning af
vedtægtsændring fra Mathias Bjerg.



Spørgsmål fra grupperne. Hvilke spørgsmål har jeres gruppe ift. Korpsrådetmødet 2020?
(OBS på, at de stemmeberettigede kan vende spørgsmål i egen gruppe inden dette FKRmøde.)



Eventuelt

Husk at melde til, om du/I kommer og hvor mange. Der vil være kaffe og kage til mødet.
Tilmelding til Henning Rosenkjær på steenblicher.dc@gmail.com / eller sms: 3088 0244. Senest
mandag den 26. oktober.
På grund af corona kan vi desværre KUN tilbyde plads til stemmeberettigede medlemmer fra
grupperne, da vi holder FKR-mødet inden døre med pladsbegrænsning.
Mvh,
Divisionsledelsen
DC, Henning Rosenkjær
PS: HUSK at sende denne invitation videre til rette (stemmeberettigede) personer, hvis de ikke er
fange af denne modtagergruppe (det er ikke nødvendigvis alle, der er korrekt markeret som
stemmeberettiget i Medlemsservice).

