- din hjælp i hverdagen...

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i
AutoBranchens ArbejdsgiverForening
AutoBranchens arbejdsgiverforenings (ABAF) bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægters § 6. Generalforsamlingen finder
sted d. 18. november 2019 kl. 11-00- 12.30, Langebrogade 1, 1141 København K.

Hvad betyder det for mig som ABAF medlem
Samarbejdet med Dansk Erhverv betyder, at du som
ABAF medlem også skal være medlem i Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Samtidig ophører vores tilknytning
til SAMA.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Notering af stemmeberettigede medlemmer og
fuldmagter
3. Bestyrelsens redegørelse for det nye samarbejde
med Dansk Erhverv
4. Afstemning om samarbejde med og kollektiv indmeldelse i Dansk Erhverv
5. Afstemning om nye vedtægter
6. Eventuelt

Den professionel rådgivning indenfor hele det ansættelsesretlige område vil fortsætte som hidtidig, herunder
alle opgaver vedrørende arbejds- og ansættelsesretlige
spørgsmål, samt spørgsmål i relation til arbejds¬miljø,
uddannelse, lønstatistik og HR.

Samarbejde med Dansk Erhverv
Anledningen til indkaldelsen er, at bestyrelsen finder,
at medlemmernes arbejdsgiverinteresser fremadrettet
bedst varetages sammen med Dansk Erhverv. Det foreslås derfor, at ABAF med medlemskredsen indgår i et
nyt samarbejde med Dansk Erhverv med virkning fra
den 1.januar 2020.
ABAF fortsætter som selvstændig arbejdsgiverorganisation i regi af Dansk Erhverv!
Der sker store strukturændringer i sektoren, og det betyder, at der kræves en stærk organisation til at skabe de bedste rammebetingelser for virksomhederne i
branchen.
Bestyrelsen har udarbejdet en overordnet plan for,
hvordan det hidtidige arbejde bedst muligt videreføres
sammen med Dansk Erhverv. Bestyrelsen vil gennemgå indhold samt perspektiver ved det nye samarbejde
på denne ekstraordinære generalforsamling.

Det nye kontingent kommer til at udgøre aktuelt 0,235
pct. af den kontingentpligtige lønsum. Det årlige minimumskontingent er på 4.330 kr. – reguleres med lønprisudviklingen (DA’s lønstatistik). Kontingent til Dansk
Arbejdsgiverforening er indeholdt i kontingent til Dansk
Erhverv Arbejdsgiver.
Kontingentet til Dansk Erhverv Arbejdsgiver dækker
samtlige udgifter i forbindelse med den samlede rådgivning og arbejdsmarkeds-/uddannelsespolitiske interessevaretagelse.
Indmeldelse i Dansk Erhverv kræver vedtagelse på
generalforsamling
Beslutning om det nye samarbejde med Dansk Erhverv
kræver vedtægtsændringer. Disse vedtages ved at 2/3
af de fremmødte på generalforsamlingen skriftligt stemmer for, jf. vedtægternes § 6. Bestyrelsens forslag til
nye ABAF vedtægter er vedhæftet.
Af væsentlige ændringer kan fremhæves, at:
•
ABAF bliver medlem af Dansk Erhverv
•
bestyrelsen reduceres fra 7 til 4 personer
•
tilknytningen til SAMA erstattes af medlemskab af
Dansk Erhverv arbejdsgiver

Ønsker du at stemme ved fuldmagt kan vedhæftede
blanket anvendes.
Hvis du vil styrke din virksomhed samt branchen til
fremtidens udfordringer, håber vi, at du vil møde op og
tage del i drøftelserne om et endnu stærkere ABAF, alternativt fremsende din fuldmagt.

Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling
sker ved at udfylde det vedlagte skema, som sendes på
e-mail til ch@abdk.dk.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er alene sendt elektronisk.

Såfremt beslutning om samarbejde bliver vedtaget,
vil alle ABAF-medlemmer automatisk blive meldt ind i
Dansk Erhverv Arbejdsgiver.
Har du allerede nu spørgsmål til det fremsendte materiale, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Hans Jørgen Jørgensen tlf. nr. 40323650.
Tilstede på generalforsamlingen er direktør Laurits
Rønn fra Dansk Erhverv der bl.a. vil gennemgå de nye
ydelser som ABAF´s medlemmer får i forbindelse med
optagelse i Dansk Erhverv.

På generalforsamlingen er en medlemsvirksomhed
berettiget til at stemme ved fuldmagt for højest 1 anden medlemsvirksomhed. Der kan ligeledes afgives
fuldmagt til den samlede bestyrelse eller et bestyrelsesmedlem enkeltvis, der således ikke er omfattet af
fuldmagtsbegrænsninger.
Skema til fuldmagt er vedlagt denne indkaldelse. For at
en sådan fuldmagt er gyldig, skal den være skriftlig og
sendes til ch@abdk.dk senest 8 arbejdsdage forud for
generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
ABAF
Bestyrelsen
v/ Hans-Jørgen Jørgensen
Formand for bestyrelsen

Vedhæftede bilag:
Dansk Erhverv Arbejdsgivers vedtægter
Bestyrelsens forslag til nye ABAF vedtægter
Fuldmagt
Tilmeldingsblanket

