Indkaldelse til generalforsamling og årsmøde 2019
i Danske Flyvelægers Organisation
Kære kolleger
Efter en meget turbulent tid, er det en glæde for bestyrelsen at indkalde jer til årsmødet, som finder sted på
Hotel Sixtus i Middelfart fredag d. 4. til søndag d. 6. oktober 2019.
Årsmødet ligger lige i forlængelse af FlyMed 3, som TBST afholder denne fredag et andet sted i Middelfart.
Vi tager derfra til Sixtus sidst på eftermiddagen og starter med aftensmaden.
Vi sætter alle sejl til for at indhente det forsømte fra sidste år, både fagligt og socialt.
Hotel Sixtus er et dejligt mindre sted, hvor vi har de fleste værelser, og lokalerne ligger lige ned til
vandkanten. Der er god plads til flyvelæger og ledsagere, ledsagerprogram følger senere.
Generalforsamlingen har vi henlagt til fredag aften (som vi gjorde i gamle dage), og det bliver vigtigt i år
pga. en del forslag til vedtægtsændringer.

Program
Fredag d. 4. oktober
18.30
Middag.
20.00
Generalforsamling i DAFLO
Lørdag d. 5. oktober
09.00-12.00 Fagligt program (program følger)
13.00-15.00 Fagligt program fortsat
16.00-18.00 Bridgewalking på Lillebæltsbroen for de modige – alternative muligheder findes.
19.00
Festmiddag
Søndag d. 6. oktober
10.00-12.00 Fagligt program
Pris
Hele arrangementet med 2 overnatninger, mad og drikke, bridgewalking osv. bliver kun
4500 kr. for flyvelæger og 5500 kr., hvis flyvelægen har ledsager med. Den lave pris skyldes, at vi vil bruge
af foreningens formue.
Delvis deltagelse: efter kassererens beregning i forhold til ovenstående.
Tilmelding
Skal ske ved en mail hurtigst muligt (af hensyn til det antal værelser og pladser på bridgewalking som vi har
reserveret) til sekretær Thomas Bojsen bojsen@dadlnet.dk.
HUSK at angive om du/I er med på bridgewalking.
Sidste tilmeldingsfrist er 4. august.
Betaling
Skal ske på forhånd til foreningens konto i Nykredit, reg.nr. 8117, kontonr. 00004932654.
BEMÆRK: I skal ikke indbetale kontingent endnu.

Venlig hilsen
Bente Rosenskjold, Thomas Bojsen & Erik Sloth.

