Nyhedsbrev 25. april 2017

Tilmeld dig generalforsamling og bliv læst og afkodet 18. maj…..
Som tidligere meddelt bliver generalforsamlingen afholdt
Torsdag, den 18. maj kl. 13.00 – 17.00
- med efterfølgende tapas/vin
hos Danske Advokater – Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København V.
Det bliver med et hjernevridende godt program, som oven i købet er gratis for medlemmer og med 3 forrygende
kursuslektioner, tapas og ikke mindst møde med kollegaer. Så se at få dig meldt til!
Tidligere advokat og nu mind control coach og meget mere Mikkel Severin holder indlæg om hvordan han afkoder andre
mennesker. Mikkel er kendt fra bl.a. adskillige fjernsynsudsendelser og hans evne til at aflæse og kontrollere/manipulere
andre mennesker er på en gang forunderlig, skræmmende og lærerigt.
Mikkels evne skyldes bl.a. hans forståelse for og aflæsning af sprog og krop, hvilket er ting vi som mediatorer og forhandlere
vil have stor nytte af at vide mere om.
Mikkel Severin kan findes mange steder på nettet hvis du vil tjekke det ud.
Efter Mikkel Severins foredrag som også er underholdende og med inddragelse af forsamlingen vil der være generalforsamling,
networking og tapas.
Eftermiddagens program ser således ud:
13.00 – 16.00
16.00 – 16.45

Mikkel Severin (inkl. pauser)
Generalforsamling

16.45 – 17.00
17.00 -

Mediationsinstituttet v/Louise Lerche-Gredal, adm. direktør.
Lidt tapas og et godt glas vin.

Tilmelding til Eva Horskjær på eho@danskeadvokater.dk
Dagsorden – generalforsamling:










Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskab
Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent
Valg af 4 – 6 medlemmer til bestyrelsen samt 1-2 suppleanter*
Valg af revisor og revisorsuppleant
Indkomne forslag
Eventuelt.

* Alle bestyrelsesmedlemmer stiller op til genvalg, men har du lyst og mod på at deltage i bestyrelsesarbejdet, er du meget
velkommen til at kontakte formand Thomas Samsø Bloch (tsb@lokaladvokaterne.dk) for nærmere information om bestyrelsens
arbejde.
Indkomne forslag:
Vi gør opmærksom på, at i henhold til vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til
foreningen mindst to uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest to uger før
generalforsamlingen.

Regnskab 2016 og forslag til budget 2017.
(Det bemærkes at regnskabet naturligvis bliver påført bestyrelsens underskrifter inden generalforsamlingen).

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Danske Mediatoradvokater

