
 

Professionel Elektronik  
Børsen – 1217 København K. 

Tel: 33 74 60 00 

www.professionel-elektronik.dk 

    København, den 26. januar 2023  

Kære medlemmer 
 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROFESSIONEL ELEKTRONIK 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  
 

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 15.00 
 
I Det Ny Teater, Gammel Kongevej 29, København V 
 

 
 
 
Dagsorden er ifølge vedtægterne 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg 
3. Årsberetning 
4. Fremlæggelse og godkendelse af sidste års reviderede regnskab  
5. Fremlæggelse af budget og godkendelse af næste års kontingent og indskud 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af formand 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og op til 3 suppleanter 
9. Valg af revisor  
10. Eventuelt 
 
Ad punkt 7  
Bestyrelsen indstiller Flemming Jensen som formand. Flemming Jensen ønsker at genopstille. 
 
Ad punkt 8 
På valg til bestyrelsen er Mads Haastrup, Tommi Sørensen og Christian Girbo-Sørensen. Mads Haa-
strup ønsker ikke at genopstille.  

 
Ad punkt 9 
Bestyrelsen indstiller Kjeld Wiinblad til genvalg som foreningens revisor. 
 
 

http://www.professionel-elektronik.dk/
https://detnyteater.dk/?utm_source=fm_google&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQiAiJSeBhCCARIsAHnAzT9eK_ttatcvR8pTar2Lds6_n3IWYRbtYuhc2dm6fDnvphNVC8eRH5AaAoMHEALw_wcB
https://detnyteater.dk/forestillinger/miss-saigon/


 

  

   

 

Professionel Elektronik 
Generalforsamling 
den 23. marts 2023 

 

 
 

 
Program 
15.00 – 16.00 Fremtiden for Professionel Elektronik – se vedhæftede 
  
16.00 – 16.30 Pause med kaffe og netværk 
 
16.30 – 17.30 Generalforsamling 
 
17.30 – 19.15 Middag og netværk 
 
19.30 – 22.20 Miss Saigon 
 
 
Foreningen er vært ved generalforsamling og middag. 
 
Tilmelding er bindende og bedes venligst ske via foreningens hjemmeside under arrangementer sna-
rest muligt og senest 5. februar – af hensyn til betaling af teaterbilletter.  
 
Der kan deltage én person fra hvert medlemsfirma uden beregning. Ledsagere herudover vil blive op-
krævet kr. 1.000,- eks. moms pr. person. Ægtefæller er også velkomne på samme vilkår som ledsa-
gere. Prisen er inkl. middag med tilhørende drikkevarer samt teaterbillet. 
 
Fuldmagt 
Vi anmoder om, at medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, giver fuldmagt til 
et andet medlem af PE, der deltager på generalforsamlingen.  
 
Afbud til generalforsamlingen bedes ligeledes venligst meddelt sekretariatet via hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen ser frem til at vi mødes til en god dag! 

 
 
 

På gensyn fra 
 

bestyrelsen og sekretariatet 

https://www.professionel-elektronik.dk/arrangementer/generalforsamling-2023-med-tilhoerende-arrangement/
https://www.professionel-elektronik.dk/arrangementer/generalforsamling-2023-med-tilhoerende-arrangement/

