Nyhed 2-2018 25. januar
Den danske Landinspektørforening

....søger landinspektør til Teknik & Miljø / Trafik og Veje
Sted: Prinsens Allé, Viborg
Frist: 14. februar 2018
Kontakt: Chef for Trafik og Veje, Per Christensen, tlf. 87 87 50 01
Se Stillingsopslaget

Foreningens årsregnskab fremlæggelse til generalforsamlingens godkendelse
fredag den 2. februar 2018, kl. 20.
Foreningen kommer ud af 2017 med et overskud på 745.310,- kr., som fordeles
på:
- Foreningsdriften, (incl. forrentning af egenkapital): 288.320 kr.
- ALF-Fonden (sommerhusene og forrentning): 456.990 kr.
Se årsregnskabet og bemærksninger fra den politiske revisor på hjemmesiden.
Regnskab 2017
Se dagsordenen til generalforsamlingen under.....Generalforsamling 2018
/KIC

Der er nu realitetsforhandlinger mellem akademikerne og de offentlige
arbejdsgivere, efter der for alvor kom gang i forhandlingerne mellem lærerne og
KL. Se OK18-nyheden Nyhed
Begyndelsen på OK18-forhandlingerne har været de mest vanskelige i mange år.
Det har medført en hidtil uset forberedelse til mulig konflikt. I dét tilfælde er du
sikret økonomisk, når du er medlem af DdL pr. 1. januar 2018

DdL får varetaget forhandlingerne i et godt samarbejde med IDA, som informerer
grundigt på OK18-siden

Det er et storstilet program og storstilet udstilling, - fagligt, socialt og
sundhedsmæssigt.
HUSK !
'SPOT fremtiden... opgaven er desværre afsluttet, men se alligevel Spot en
tendens
Danica Pension sætter fokus på sundhedspakken, som en del af din
pensionsordning. Se Danica på FM17

Bliv Klogere
Byggepladsen Det 3. af 6 kurser i kursusrækken for assistenter uden
beskikkelse. Det forudsætter ikke, , at du har deltaget i de forudgående kurser.
Onsdag/Torsdag - 28. februar/1. marts 2018, - HUSET Middelfart, Hindsgavl
Allé
Tilmeldingsfrist: 28. januar 2018 - Pris: 7.300 kr. excl. moms - Arr: 325206
Lokalplanlægning – teori og praksis Formål, at give deltagerne et detaljeret
kendskab til lokalplanlægningens grundlæggende jura og reguleringsmuligheder,
samt en værktøjskasse med fokus på de problematiske emner, som
planlæggeren typisk støder på – både i planloven og i anden lovgivning..
Mandag/Tirsdag - 19.-20. marts 2018, - Vejle Center Hotel
Tilmeldingsfrist: 16. marts 2018 - Pris: 7.300 kr. excl. moms - Arr: 323424
Se kursusoversigten på hjemmesidens kalender

Sekretariatet
Vibeke Bo - vbc@ida.dk - 3318 5520
Torben Lund Christensen - tlc@ida.dk - 3318 9787
Kim Ingemann (ansvarshavende) - kic@ida.dk - 3318 5510

