Forbundsmeddelelse nr. 127 – af 12. august 2020

Udsendte mails siden seneste forbundsmeddelelse:
8. juli 2020 Seniorkursus 55+.
******************************************

Årsmøde og generalforsamling
Under henvisning til vedtægtens § 4 indkaldes hermed til årsmøde / generalforsamling onsdag
den 30. september 2020, kl. 10:00 på brandstationen, Mandal Alle 19, 5500 Middelfart.
Dagsorden jfr. vedtægtens § 5.
Der vil uden udgift for mødedeltagerne blive serveret kaffe m.v. fra kl. 09:30 og en frokost kl. 12:00.
Årsmødet og generalforsamlingen forventes afviklet kl. 14:00.
Der ydes ikke rejsetilskud.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest den 9.
september 2020.
Eventuelle forslag vil sammen med forbundsmeddelelse nr. 128, program, dagsorden, bestyrelsens
skriftlige beretning og regnskab, blive udsendt uge 37.
Sidste frist for tilmelding – på e-mail >mp@dobl.dk< - er senest den fredag den 25. september
2020.
******************************************

Test dig selv: Find dine største styrker
En gratis test giver dig et hurtigt overblik over dine styrker og værdier, så du bliver klogere på,
hvad der driver dig i dit daglige arbejde.
Når der sker forandringer i det kommunale beredskab, eller du søger ny faglig udvikling som leder, er
det godt at vide, hvad du er god til, og hvad der giver dig energi. Så har du nemmere ved at finde din
retning i arbejdslivet.
Ifølge Karsten Madsen, som er karrierecoach i a-kassen FTFa, kan styrketesten være et godt sted at
starte, fordi den giver dig hurtigt overblik. Bagefter kan du med fordel tale med en, du er fortrolig
med, om resultaterne, eller du kan booke en samtale med en af FTFa’s karrierecoaches.
Læs mere og tag testen på 10 minutter
https://ftfa.dk/artikler-nyheder/find-din-indre-motivation-ud-fra-dine-stoerste-styrker/
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Side 2

Forbundsmeddelelse nr. 127 – af 12. august 2020
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
Michael Petersen
Formand
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