Årsmøde: DFUNKs
demokratiske fest 🎉
Nu er nedtællingen begyndt til årets fedeste weekend! 🔥
Og som medlem af DFUNK er du inviteret med til årsmødet! Til årsmødet samler vi DFUNKere fra hele
landet til generalforsamling, en weekend fyldt med gode workshops, valg af
landsbestyrelse – og selvfølgelig en fed festmiddag med ægte DFUNK-feeling 🌈
DFUNK ÅRSMØDE
23. - 25. Oktober 2 020
Baaring Efterskole og Højskole
Kaj Thanings Allé 4
5466 Asperup

Landsbestyrelsen er for alle, der brænder for DFUNK
Til årsmødet vælger vi en ny landsbestyrelse. Alle kan stille op til landsbestyrelsen, som
er DFUNKs politiske ledelse. Som en del af landsbestyrelsen, er du ambassadør for DFUNK og får
erfaring med at sætte retningen for organisationen. Det er din mulighed for at få indflydelse
på DFUNKs fremtid.
Præsentation af ny strategi
I løbet af det sidste år er DFUNK’ere fra hele landet kommet med idéer til vores nye strategi og tanker om,
hvor DFUNK skal være om tre år. Det startede med workshops i København, Odense og Aarhus og endte
i en fælles brainstorm til årsmødet 2019. Siden da har Landsbestyrelsen samlet alle de kreative og
visionære idéer. Det har resulteret i en ny strategi, som vi glæder os meget til at præsentere for jer.
Husk at melde dig ind
Hvis du ikke allerede er medlem af DFUNK, skal du melde dig ind for at kunne tilmelde dig til årsmødet.
Du skal have betalt kontingent inden for det seneste år for at deltage i årsmødet - så hvis du ikke har
betalt endnu, kan du gøre det her. Det koster 100 kr. om året at være medlem af DFUNK.

Tilmeld dig her

Frist for tilmelding: 25. september 2020
Der er plads til 100 på årsmødet, og vi vil sikre en bred repræsentation af DFUNK’ere på årsmødet, når vi
fordeler pladserne. Tilmeld dig hurtigst muligt, hvis du vil være sikker på at få en plads!

☝ Det er gratis at deltage i årsmødet, og der er ingen omkostninger forbundet med det. Du får altså betalt
din transport, forplejning og overnatning. Det kræver blot, at du er medlem – det koster 100 kr. om året.

👉 På Facebook kan du holde dig opdateret om årsmødet.

Glæd jer!

Generalforsamling og valg af ny
landsbestyrelse

Hæng ud med medlemmer fra hele
landet

Dansefest og DFUNK-feeling

Hør om vores nye strategi

Du kan få indflydelse!
Udover at du kan stille op til landsbestyrelsen, kan du også fremsætte tilføjelser til dagsorden eller stille
forslag til vedtægtsændringer. Deadline for dette er d. 26. september 2020 og skal sendes til
landsbestyrelsen: marina.janell@dfunk.dk. Se den foreløbige dagsorden her.

Alle medlemmer er velkomne til generalforsamlingen
Alle medlemmer af DFUNK er velkommne tilgeneralforsamlingen om lørdagen - uanset om man har fået
en plads til hele årsmøde-weekenden. I det tilfælde kan vi dog desværre ikke tilbyde overnatning og betalt

transport. Det vil også være muligt at følge generalforsamlingen online. Dagsordenen for
generalforsamlingen samt link til livestream offentliggøres på DFUNKs hjemmeside i begyndelsen af
oktober.

Jeg glæder mig til at præsentere DFUNKs nye strategi og se jer
alle til et brag af et årsmøde.
Marina Janell
Landsforkvinde
Mail marina.janell@dfunk.dk
Tlf. +45 28797003
Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du er interesseret
i at blive en del af landsbestyrelsen og vil høre mere om, hvad vi
laver.

