
ABF har hermed fornøjelsen at indbyde til  
ekstraordinært landsmøde

Lørdag den 19. november 2022 kl. 11.30 – ca. 12.00 
HUSET, Hindsgavl Allé 2, Middelfart.

Mødets formål er en endelig vedtagelse af forsla-
gene til ændringer af ABF’s vedtægter, som blev 
foreløbigt vedtaget på ABF’s ordinære landsmøde 1. 
oktober 2022, men hvor der ikke var mødt et tilstræk-
keligt antal foreninger frem, for at endelig vedtagelse 
kunne ske.

Vi håber, at I har lyst til at deltage. 

Program for det ekstraordinære landsmøde er  
vedlagt.

Tilmelding kan ske på www.abf-rep.dk eller ved at 
udfylde forsiden af dette brev og returnere det på 
mail til abf@abf-rep.dk eller med post til ABF, Vester 
Farimagsgade 1, 8. sal, 1606 København V.

Ønsker I at deltage med stemmeret på det ekstra-
ordinære landsmøde, skal vi have jeres tilmelding 
senest lørdag den 5. november 2022.  

Tilmelding til ABF’s ekstraordinære landsmøde den 19. november 2022
Oplysninger på de medlemmer af foreningen, som ønsker at deltage i landsmødet bedes udfyldt:  
(Skriv venligst med blokbogstaver)

Hvis I ikke har mulighed for at deltage i det ekstraor-
dinære landsmøde, kan I give fuldmagt til en anden 
medlemsforening, der deltager i landsmødet, eller 
til ABF’s forretningsudvalg, til at stemme på jeres 
vegne.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde og sende det digi-
tale fuldmagtsskema på www.abf-rep.dk.

Fuldmagt kan også gives ved at udfylde fuldmagts-
skemaet på bagsiden af dette brev og sende det på 
mail til abf@abf-rep.dk eller med post til ABF, Vester 
Farimagsgade 1, 8. sal, 1606 København V.

Ønsker I at give fuldmagt, skal vi have jeres udfyld-
te fuldmagt, senest lørdag den 5. november 2022.  
Fuldmagter, som modtages senere, vil blive erklæret 
ugyldige.

På gensyn

ABF’s hovedbestyrelse

København den 13. oktober 2022

Navn:                    Mail:                        

Adresse, postnr. og by:

Navn:                    Mail:                        

Adresse, postnr. og by:

Navn:                    Mail:                        

Adresse, postnr. og by:

OBS! Tilmelding kan også ske på www.abf-rep.dk VEND



Stemmebemyndigelse vedrørende fuldmagt  
(Sæt kryds i enten pkt. A eller B)

         A. FULDMAGT til anden medlemsforening

Foreningen giver fuldmagt til nedenstående med-
lemsforening til at repræsentere vores synspunkter 
på ABF’s landsmøde som det er angivet nedenfor.

A/B:

medlemsnummer:

ved navn:

         B. FULDMAGT til ABF’s forretningsudvalg 

Foreningen giver hermed ABF’s forretningsudvalg 
fuldmagt til at stemme på foreningens vegne, såle-
des som det er angivet nedenfor.

Afgivelse af fuldmagt:
Forslag til ændring af ABF’s vedtægt:

1. Forslag om styrkelse af ABF’s landsmøde

2. Præcisering af opgaverne for ABF’s hovedbestyrelse

3. Tættere samspil mellem det lokale og landspolitiske arbejde

4. Afskaffelse af forretningsudvalget

5. Formalisering af landsformandskabets opgaver

6. Hensyn til forskellighed mellem ABF’s kredse

7. Opbakning fra egen forening til valg til alle poster i ABF

8. Udvalg og arbejdsgrupper

9. Parallelisering af fuldmagtsbestemmelser

10. Indmeldelsesbestemmelser opdateres

11. Mulighed for indkaldelser m.v. kan ske digitalt

12. Frister for tilmeldinger og afgivelse af fuldmagter gøres kortere

13. Annoncering af datoer for kredsgeneralforsamlinger

14. Præciseringer i forhold til ABF’s sekretariat

15. Præcisering af tilbageførsel af ABF’s midler ved opløsning

16. Sproglige opdateringer

For Imod Stemmer ikke

Sted:                     Dato:

Underskrift:

Tilmeldings/-fuldmagtsblanketten skal være ABF’s sekretariat i hænde senest lørdag den 5. november 2022  
pr. mail abf@abf-rep.dk eller pr. post til ABF, Vester Farimagsgade 1, 8. sal, 1606 København V.

Fuldmagtshaveren bemyndiges hermed til, i henhold til ABF’s vedtægter § 9, stk. 2-5, at stemme på foreningens 
vegne som angivet nedenfor på ABF’s ekstraordinære landsmøde den 19. november 2022.


