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DLB tarybos sekretoriaus pranešimas DLB nariams
2008-02-02

Gerb. DLB nariai,

2008-01-27 visuotinio susirinkimo metu nepavyko išrinkti naujos DLB tarybos dėl nepakankamo DLB narių
aktyvumo keliant savo kandidatūras į naujos kadencijos tarybą. Tad 2008-01-27 DLB visuotinis susirinkimas
įpareigojo 2007 m. kadencijai tęsti tarybą laikinai eiti savo pareigas iki 2008-03-01 ir iki to laiko sušaukti DLB
visuotinį neeilinį susirinkimą, kuriame būtų renkama nauja DLB taryba, DLB revizorius, skiriamas DLB
archyvaras bei būtų svarstomi kiti aktualūs DLB nariams klausimai. Šis DLB neeilinis visuotinis susirinkimas
vyks įprastoje vietoje

2008-02-24 Peder Lykke mokyklos auditorijoje nr. 28
Peder Lykke Skolen, Brydes Allé 25, 2300 Kopenhaga S

Dalyvių registracijos pradžia 14:30, susirinkimo pradžia 15:00

Jei turite pasiūlymų visuotinio susirinkimo dienotvarkei, prašau juos atsiųsti DLB tarybai el.adresu
dlb@lietuva.dk vėliausiai 2008-02-17. Numatoma susirinkimo dienotvarkė siunčiama kartu su šiuo laišku. Taip
pat kviečiu visus, norinčius aktyviai dalyvauti DLB veikloje, kelti savo kandidatūras į DLB tarybą. Kandidatūrą
į DLB tarybą reikia pateikti likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki visuotinio susirinkimo dienos,
todėl pareiškimą apie savo kandidatavimąsi į DLB tarybą ir užpildytą kandidato į DLB tarybą anketą
prašau atsiųsti DLB tarybai el. adresu dlb@lietuva.dk vėliausiai 2008-02-13.

Norėčiau priminti, kad norintys dalyvauti DLB visuotiniame susirinkime 2008-02-24 (balsuoti, teikti pasiūlymus,
diskutuoti, kelti savo kandidatūrą į DLB tarybą) turi būti pratęsę savo DLB narystę arba tapę DLB nariais. 2008
m. DLB nario mokestis yra 200 kr., o studentams, au-pair ir pensininkams - 100 kr. Galite mokėti banko
pavedinimu (DLB sąskaitos numeris: Danske Bank Reg. Nr.: 1551 sąsk. Nr. 1661 9477) arba žiro banko blanku
(Giro: +01 1661 9477). Pervesdami pinigus, nepamirškite nurodyti savo vardą ir pavardę.

Mokant DLB nario mokestį už 2008 m. pagal naujus DLB Įstatus, DLB narystė įsigalioja kitą dieną po nario
mokesčio sumokėjimo (straipsniai 4.4 ir 4.3.), todėl kandidatai į DLB tarybą turi būti susimokėję nario
mokestį vėliausiai 2008-02-12, o susirinkimo dalyviai turi susimokėti nario mokestį vėliausiai 2008-02-23.
Jei nario mokestį mokėsite 2008-02-20 arba vėliau, prašome atsinešti į susirinkimą įmoką įrodantį kvitą,
kitaip jūsų narystės susirinkimo dieną nebus galima patvirtinti.

Iki pasimatymo DLB neeiliniame visuotiniame susirinkime 2008-02-24!

Artūras Maslauskas
DLB iždininkas/ sekretorius
arturas@lietuva.dk
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