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Årsmøde og generalforsamling. 

Under henvisning til vedtægtens § 4 indkaldes hermed til årsmøde / generalforsamling tirsdag 

den 22. august 2017, kl. 14:00 hos Beredskab Fyn, Kursusafdelingen, Åsumvej 35, 5240 Odense 

NØ 

 

Dagsorden jfr. vedtægtens § 5.  

Der vil uden udgift for mødedeltagerne blive serveret kaffe m.v. fra kl. 13:30 og fra kl. 17:30 bliver der 

et grill arrangement med kammeratligt samvær.  

Der ydes ikke rejsetilskud. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest den 1. 

august 2017. 

Eventuelle forslag vil sammen med forbundsmeddelelse nr. 113, program, dagsorden, bestyrelsens 

skriftlige beretning og regnskab, blive udsendt primo august 2017. 

 

Husk ved tilmelding at oplyse, om du både deltager i generalforsamlingen og grillaftenen. 

 
Sidste frist for tilmelding – på e-mail >mp@dobl.dk< - er senest den 18. august 2017. 

 

****************************************** 

 

Seniorkursus den 26. – 27. oktober 2017. 
DOBL tilbyder igen et seniorkursus til de medlemmer, som er fyldt 50 år – se medsend indbydelse. 

 

Du skal være fyldt 50 år og aktiv på arbejdsmarkedet for, at du og din ægtefælle/samlever 

kan deltage. Din ægtefælle/samlever må gerne være i en anden aldersgruppe. 

 

Kursets mål 

Målet med kurset er at gøre dig fortrolig med de vilkår, der gælder for seniorer – både de 

almindelige livsvilkår, vi lever under, og pensions- og forsikringsvilkår og arveret og meget 

andet. Ting, der alle sammen er gode at vide noget om, inden du bliver senior. 

 

På kurset vil du bl.a. høre om 

• Hvilke forventninger har vi til os selv og vore omgivelser? 

• Økonomi – muligheder for planlægning 

• Pensionsplanlægning i praksis 

• Hvilke juridiske aspekter er vigtige for mig/os? 

• Kost og motion – en vigtig del af seniortilværelsen! 

• Hvordan lærer vi at blive ældre? 
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Ophold 

Kurset holdes på Sinatur Hotel Frederiksdal i Kongens Lyngby og du har mulighed for at 

blive indkvarteret på enkeltværelse eller dobbeltværelse. 

DOBL betaler kursus og opholdsudgifter som udgør ca. 3.200,00 kr. pr. person. 

 

Transport 

Du skal selv sørge for transport til og fra konferencecenteret, og det er for egen regning. Du 

skal også selv sørge for tjenestefrihed. 

 

Tilmelding 

Du skal tilmelde dig hos undertegnede på mail mp@dobl.dk.  Du skal oplyse dit navn og 

evt. ægtefælle/samlever samt fødselsdato og mailadresse. 

Hvis der er ting, vi særligt skal tage højde for i forbindelse med opholdet, så skriv det i 

mailen. 

 

Vi tidligere har oplevet, at deltagere melder fra til kurset så sent, at vi ikke har kunne give 

pladsen til andre. Det har betydet, at DOBL har måtte betale for kurset alligevel.  

Derfor har bestyrelsen besluttet, at afbud / framelding koster 500,00 kr. pr. person, hvis den 

ikke kan genbesættes. 

 

Sidste frist for tilmelding er den 1. september 2017.  

 
****************************************** 

Udvidelse af juridisk bistand til medlemmerne ved trafikuheld under udrykning. 

Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at udvide den juridiske bistand til medlemmerne. 

Hvis et medlem i forbindelse med udrykningskørsel bliver involveret i en ulykke, vil DOBL tilbyde 

medlemmerne juridisk bistand i forbindelse med en evt. retssag.  

 
****************************************** 

 

Husk at melde adresseændring. 

Husk at melde adresseændring til DOBL, hvis du flytter. 

Ligeledes bedes du oplyse, hvis du får en ny mailadresse eller nyt telefonnummer. 

Send blot en mail til dobl@dobl.dk. 

 

 

Med venlig hilsen og med ønske om en god sommer  

 

Michael Petersen 
formand 
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