PRAKTISK
Pris for deltagelse (alle værelser er eneværelse): 2.855 kr.
Hvis du har særlige ønsker til maden (vegetar, allergi) må du
meget gerne give os besked ved tilmelding.
Bindende tilmelding til landskonferencen skal ske senest tirsdag
den 6. januar 2015 på www.musek.dk
Landskonferencen er kun for medlemmer af foreningen.
- er du ikke medlem af MuSek, kan det nås inden konferencen.
Indmeldelsen kan ske på www.musek.dk
Årligt kontingent på 500 kr. skal være betalt inden konferencen.

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 5. marts 2015 kl. 13.30-14.15
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Godkendelse af dagsorden

4.

Nedsættelse af stemmeudvalg

5.

Beretning (udsendes sammen med indkaldelse til
generalforsamling)

6.

Indkomne skriftlige forslag
(skal være formanden i hænde 14 dage før)

7.

Budget/regnskab

Landskonference 2015

(udsendes sammen med indkaldelse til

Evt. spørgsmål om tilmelding til konferencen, kan rettes til

generalforsamling)

kasserer Ellis Gjerulff på eand@skivekommune.dk eller via
www.musek.dk

Velkommen til

– herunder kontingent fastsættelse.
8.

Valg af bestyrelse, formand Ann-Dorte fra
Halsnæs ønsker ikke genvalg.
Kasserer Ellis fra Skive ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Hanne fra Gladsaxe ønsker
ikke genvalg

9.

Valg af suppleanter

10.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

11.

Evt.
HUSK det er ikke bestyrelsens forening
– det er vores alle sammens 

På Hindsgavl Slot

PROGRAM
Torsdag den 5. marts 2015
11.30

Velkomst og uddeling af navneskilte

12.00 – 13.00

Frokost

13.00 – 13.30

Indkvartering

13.30 – 14.15

Velkomstsang og generalforsamling

14.15 – 15.30

Sampension

15.30 – 16.00

Kaffe og mulighed for spørgsmål til
Sampension

16.00 – 17.30

Henrik Leslye:

19.00 -

Middag

Fredag den 6. marts 2015
07.00 – 09.00

Morgenbuffet

09.00 –10.30

HK Kommunal

10.30 – 12.00

Henrik Goldschmidt

12.00 – 13.00

Frokost

13.00 – 14.00

SpeedAdmin

14.00 – 14.40

Omar Marzouk

14.40

Farvel og tak for i år

Husk at tjekke ud inden kl. 10.00

Henrik Leslye er erhvervspsykolog, foredragsholder og
strategisk rådgiver og kendt som en engageret og
humoristisk formidler med en direkte facon. Hans
specialer er indenfor positiv psykologi, teamsamarbejde,
ledelse og kommunikation.
Du får den nyeste viden indenfor feltet, masser af
inspiration og en lang række konkrete værktøjer. Og blot
fordi der er forskning bag, behøver det jo ikke være en
videnskab at bruge. Henrik
Leslyes
foredrag
engagerer,
underholder og begejstrer samtidig
med at deltagerne får masser af
ny viden, inspiration og en fyldt
værktøjskasse på baggrund af den
nyeste videnskabelige forskning.
Og der er altid helt konkrete bud
på, hvordan det hele anvendes i
praksis.

Henrik Goldschmidt er en mangefacetteret kunster. Han
er klassisk oboist, har spillet i de største opera- og
koncerthuse og har modtaget alskens æresbevisninger.
Han har lod og del i et hip hop-projekt
påVestbredden, spiller for fred og
dialog i The Middle East Peace
Orchestra, har fortalt Tornerose på
Det kongelige Teater, spiller i Singh &
Goldschmidt samt diverse ad hockonstellationer og betegnes som
verdens bedste klezmeroboist. Henrik
Goldschmidt
har
undervist
palæstinensiske børn i de besatte
områder, han har arbejdet med
asylbørn i Danmark, kort sagt: Et
engageret menneske og en brillant
musiker med mange holdninger og
mange historier at fortælle.
Glæd jer til et musikalsk foredrag.

Jens Lützhøft

Jakob Juul-Thorsen

Jens og Jakob, fra Sampension, vil være at finde ved
deres stand i de pauser, der er i løbet af dagene.
HK vil også være til stede under hele
konferencen, og hjælpe med svar på
vores spørgsmål.

Og vi byder for første gang velkommen til
SpeedAdmin, som også vil være os
behjælpelig ved en stand.

Omar Marzouk har igennem
årene bidraget med utallige
satiriske
aHA!-oplevelser
til
mange af de store samtaleemner
herhjemme og begejstret tvseere, publikum og anmeldere
med sine nuancerede pointer,
som han godmodigt kaster ud i
samfundet til grin og diskussion.

