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Indkaldelse til Generalforsamling 2021. 
 

 

Kære CCF-medlem. 

Lokalafdeling Nordsjælland afholder ordinær generalforsamling 

 
Søndag d. 21. februar 2021, klokken 14:00. 

 

Deltagelse vil i år være online via Microsoft Teams.  

(frygt ikke at det er online, læs sidst i indkaldelsen hvordan du får hjælp til at komme på) 

 

 

Dagens program: 

Foredrag med Jacob Sundberg 

Generalforsamling 

Amerikansk Lotteri 

 

 

Kl. 14:00 – Vi starter med et fantastisk og enestående foredrag af Jakob Sundberg.   

 

”Skab mere god energi i hverdagen på jobbet og i privaten” 

  

 
Vores bevidste udstråling påvirker os selv og 
specielt alle dem vi omgås med hver dag. Vi kan 
opnå massivt gode resultater når vi skaber den 
positive stemning omkring den vi er og det vi 
gør. I starten handler det om et bevidst valg og 
senere bliver det helt naturligt. Effekten er 
direkte målbar på bundlinjen og humøret i 
vores sociale mentale miljø (familien, 
kollegaerne, vennerne, bekendte og 
ubekendte).  
Jacob Sundberg har 35 års erfaring med at 
skabe den gode energi/stemning i forbindelse 
med firmaevents, konferencer og lederkurser nationalt og internationalt.  
I dette foredrag får du tips til hvordan du med meget enkelte redskaber kan forbedre stemningen 
omkring din person, dine mål for din virksomhed / dit arbejdsliv og dit privatliv.  

Et meget væsentligt biprodukt af denne proces er, at du selv bliver tanket op med meget mere 
god energi. Hvilket vil skabe en dokumenterbar forbedring af din fysiske og psykiske tilstand. 
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Kl. 15:00 – Generalforsamling. 

 

Dagsorden:   

1. Valg af dirigent   

2. Bestyrelsens beretning for 2020  

3. Handlingsplan for 2021  

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse   

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg: 

• Michelle Felby-Olsen - genopstiller  

• Morten Felby-Olsen - genopstiller 

• Gitte Jørgensen - genopstiller 

• Anita Refsgaard - genopstiller 

• Julie Refsgaard - genopstiller 

Ikke på valg: 

• Marianne Bergendorff 

• Marina Johannsen 

• Johnny C. Hansen 

• Sharon Danelund 

6. Valg af suppleanter:  

• Jesper Olsen (genopstiller ikke) 

7. Valg af revisor:   

• Allan Olivarious - genopstiller 

8. Valg af revisorsuppleant:   

• Åben   

9. Indkomne forslag.  

10. Eventuelt 

 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 9, sendes til bestyrelsen på  

ccfnordsjaelland@gmail.com 

senest den 14. februar 2021 kl. 23:59.  
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Kl. 16:30 – Amerikansk Lotteri med super fede præmier. 

 

Præmier: 

3x Vinkurve med en værdi af ca. 500,- 
(Sponsoreret af SuperBrugsen Trørød) 

 

1x 5 stk. valgfri Pizza til en værdi af ca. 400,- 

(Sponsoreret af Ullerød Pizza) 

 

1x 2 stk. lækre puder til en værdi af ca. 600,- 
(Sponsoreret af Mipa Møbler) 

 

Kähler vase, morgenkåbe fra Change, Hue, Smykkesæt, Sokker m.m. 

Alt i alt en masse dejlige præmier som vi skal have givet væk denne dag. 

 

 

Tilmelding til Generalforsamlingen: 

Send en mail til ccfnordsjaelland@gmail.com med dit medlemsnummer. 
(Du finder dit medlemsnummer på bagsiden af medlemsbladet)  
Vi skal have din tilmelding senest onsdag d. 17. februar 2021 kl. 23:59. 
Den mailadresse du sender mailen fra, er også den mailadresse der bliver inviteret til 
onlinemødet / Generalforsamlingen, medmindre du skriver anden mailadresse i mailen. 

 

Køb af lodder til Amerikansk Lotteri: 

Hvis du ønsker at købe lodder til det Amerikanske lotteri, skriver du det i samme mail som selve 
tilmeldingen til Generalforsamlingen. Skriv hvor mange lodder du ønsker, de koster 10 kr. stykket, 
og HUSK at tilføje dit mobilnummer. Du vil herefter få en anmodning på MobilePay på det beløb 
som du har købt lodder for. Når du har accepteret anmodningen og betalt på MobilePay, vil du 
modtage et billede på det mobilnummer som du har anført, hvor du kan se dine købte lodder. 

 

Info om selve Generalforsamlingen: 

2 dage før generalforsamlingen, modtager du et link til ”Microsoft Teams”. 
Teams fungerer både på telefon, tablet og PC. 
 

Har du brug for teknisk hjælp, har spørgsmål eller bare er usikker på hvordan man gør, så kontakt 
Johnny C. Hansen på 28 580 280 alle dage ml. 10:00 og 16:00    

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i Nordsjælland 
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