
 

 
Indkaldelse til generalforsamling i 

Veterinærsygeplejerskernes Fagforening 
 
Kære medlem,  

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 13.00 – 15.00 

på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg,  
i henhold til vedtægterne for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. 

 
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Generalforsamlingsdag for dyrlæger og 

veterinærsygeplejersker 2020. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Vi har planlagt et heldagsprogram og slutter af med generalforsamlingen. 
Du er naturligvis velkommen til generalforsamlingen, selvom du ikke deltager hele dagen. Deltagelse i 

generalforsamlingen er gratis og kræver normalvis ikke tilmelding. Dog vil vi grundet corona opfordre dig til 
at tilmelde dig forud for generalforsamlingen, så vi kan tage de rette forholdsregler i forhold til hvor mange vi 

bliver.  

Vi dækker dine transportudgifter med billigste offentlige transportmiddel. Henvend dig til foreningens sekretær 
Karin Hansen umiddelbart efter generalforsamlingen for udlevering og udfyldelse af refusionsblanket.. 

Se desuden vedhæftede program for dagen. 
 

Dagsorden: 

 
1 Valg af dirigent og referent 

 
2 Valg af stemmeudvalg 

 
3 Bestyrelsens beretning om foreningens virke 

 

4 Kort oplæg ved Forbundsformand for Serviceforbundet John Nielsen vedr. arbejdet 
med øget røntgensikkerhed på dyreklinikker/-hospitaler 

 
5 Regnskab for 2019 

 

6 Overenskomstforhandlingerne i 2021. Hvad er det vigtigste at arbejde med i 
forhandlingerne – plenumdiskussion 

 
7 Indkomne forslag 

 
8 Vedtægtsændringer: Se næste side 

 

9 Valg til Veterinærsygeplejerskernes Fagforenings bestyrelse: 
 

  Næstformand Sarah Hjorth Hansen er på valg i lige år – Genopstiller 
  Bestyrelsesmedlem Liselotte Blenstrup Rasmussen er på valg – Genopstiller 
  Bestyrelsesmedlem Christina Friis udtræder efter eget ønske af bestyrelsen 
  Såfremt forslag til vedtægtændringerne vedtages, skal der også vælges 2 nye suppleanter 

 

10 Eventuelt 

 

 
 

 



 
Har du forslag til dagsordenen? 

Hvis du har forslag til emner, der skal på dagsordenen til generalforsamlingen, skal du sende dem til os pr. 
mail på vf@forbundet.dk senest fredag d. 25. september. 

 

Forslag til vedtægtsændringer: 
§6 – Valg til bestyrelsen 

Formanden er på valg i ulige år 
Næstformanden er på valg i lige år 
Bestyrelsessuppleanterne er på valg i henholdsvis lige og ulige år 
 

Bestyrelsen består af formand, næstformand og fem ordinære bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, dog mindst en gang i kvartalet eller når 
tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.  

 

Det i kursiv skrevet, er de ønskede ændringer. 
 

Vil du stille op til valget til bestyrelsen? 
Alle erhvervsaktive medlemmer, som ikke har økonomiske interesser på deres arbejdsplads og som er medlem  

af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening kan stille op til valget til bestyrelsen. Hvis du gerne vil stille op til 
valget, kan du give os besked om det på forhånd, på vf@forbundet.dk eller under selve generalforsamlingen. 

Har du spørgsmål ang. bestyrelsesarbejde, kan du ringe til Malene Brendorp Meyer på tlf.: 2750 2904 

Eller Sarah Hjort Hansen på tlf.: 2081 7240 
 

 
Vi glæder os til at se dig! 

 

Med venlig hilsen:  
 

Bestyrelsen i 
Veterinærsygeplejerskernes Fagforening  

 

www.vspnet.dk  
www.facebook.com/vspnet.dk  

vf@forbundet.dk 
Tlf.: 3547 3617 
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