
 

 

 

28. september 2020 

 

Nyhedsbrev 8-2020 
 
Kære alle sammen. 

 

Torsdag den 1. oktober 2020 mødes vi til repræsentantskabsmøde. 

Forholdsregler 

COVID-19 florerer fortsat iblandt os. Vi skal derfor bede jer iagttage alle forholdsregler herunder at 

holde 1 meters afstand til den nærmeste. Nyborg Strand overholder alle restriktioner, hvilket bl.a. be-

tyder, at bordene er opstillet i ”skoleborde”, så alle deltagere sidder med behørig afstand og er orien-

teret i samme retning. Dernæst forsøger vi at arrangere, at I sidder regionsvist og dermed blander jer 

med så få som muligt. Kaffe/vand/forplejning mv. forefindes ved bordene. Håndsprit er uden for mø-

delokalet, og du skal spritte hænderne af, inden du træder ind i mødelokalet. Frokosten serveres som 

en frokosttallerken og i skrivende stund ser det ud til, at vi ikke kan komme i restauranten, men skal 

indtage frokosten i mødelokalet. Ved indskrivning vil I blive gjort opmærksom på yderligere forholds-

regler ift. Corona. 

 

Du opfordres til at bære mundbind, når du ikke sidder ned. 

Mundbind medbringes eller købes i receptionen for 5 kr. 

Indskrivning 

Når du ankommer, skal du indskrive dig. Der er indskrivning fra kl. 9.30. Stemmesedler udleveres ved 

indskrivningen. Hver boform har to stemmer: En lederstemme og en medarbejderstemme.  

Fuldmagt 

Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagten skal skrives med BLOKBOGSTAVER, angives præcist, 

hvad der gives fuldmagt til, dateres og underskrives af den, der giver fuldmagten. Det skal fremgå 

klart, hvem der giver fuldmagt, og hvem der er befuldmægtiget. Det skal også fremgå af fuldmagtens 

indhold, at fuldmagten giver mulighed for at stemme til repræsentantskabsmødet den 1.10.2020.  

 

En fuldmagt kan være generel og oplyse, at den befuldmægtigede kan stemme på fuldmagtsgivers 

vegne til repræsentantskabsmødet. Alternativt kan fuldmagten være konkret og angive, hvad der spe-

cifikt skal stemmes til repræsentantskabsmødet den 1.10.2020. (En fuldmagt udarbejdet til tidligere 

repræsentantskabsmøder eller en generalfuldmagt i øvrigt kan ikke accepteres). Ved gyldig fuldmagt 

udleveres tilsvarende stemmesedler. En fuldmagt, som ikke opfylder ovennævnte, vil blive afvist.  

Programmets tidsplan 

Ift. mødets afvikling fremlægges forretningsordenen. Det bliver et særligt repræsentantskabsmøde 

dels pga. COVID-19 men også pga. det forslag om opløsning af SBH, der er stillet. Vi har, som det 

fremgår af programmet, afsat en time til drøftelse af vedtægter og dette forslag, og fra bestyrelsens 

side indstiller vi til, at debatten foregår i en god tone med fokus på forslag og fremtid.  

 

Med venlig hilsen  

 

 

Jakob May 

Formand 


