
Referencer:  Foreninger, selska-
ber, Lægeforeningen, DJØF, An-
tenneforeninger, grundejerfore-
ninger, politiske foreninger, kon-  
ferencer, FDA (10 år som dirigent 
ved landsmøder, 3 år som lands-
formand), A2012, kurser  i møde-
ledelse og dirigentfunktion. 

Formand for antenneforeninger, 
aktuelt for Fredensborg Søparks 
Antenneforening. 

 

”Vi kendte Poul Juul som FDAs 
landsformand gennem flere år, 
og som en særdeles  kvalificeret 
dirigent ved adskillige Lands-
møder. 

Opgaven som dirigent ved 
4040.dk's to generalforsamlinger, 
løste Poul Juul som forventet ab-
solut perfekt, og vi fik afviklet 
dem præcis som vi kunne  ønske 
os, selv om  der var et par tem-
melig kontroversielle punkter på 
dagsordenen. 

Vi betragter sagt lige ud Poul Juul 
som Danmarks bedste  valg til 
dirigentrollen, og vi medgiver 
derfor vor varmeste anbefaling. 

P. Steffensen, formand” 

 

”Tak for en hurtig og behagelig 
generalforsamling.  Næste år bli-
ver den 26. maj, hvis du vil sætte 
et mærke i kalenderen. 

Vibeke Rosenkjær, formand, 
Munkerup Have” 

 

”Tak for dit værdifulde bidrag til 
en særdeles vellykket generalfor-
samling i grundejerforeningen. 

Anders Helner” 

 

 

Dirigent ved Generalforsamling 
 

 
Har I brug for en dirigent ved generalforsamlingen i din antenneforening, 
grundejerforening, idrætsforening eller anden forening. Så kontakt mig.  

Jeg hjælper med alt vedrørende møder uanset størrelse: 
- Vedtægter og forretningsorden  
- Forberedelse af møder: Indkaldelse, 

dagsorden, planlægning, tid og sted 
- Mødet: Lokale, opstilling, talerstol, 

mikrofonanlæg, projektor 
- Præsentationer (PowerPoint) 
- Mødeledelse 
- Valg og vedtagelser 
- Ret og regler, rimelighed og smidighed 
- Referat og protokollat 
- Mødeledelse og ordstyrer ved andre 

møder.  

Kontakt mig for reservation af dato eller ufor-
bindende drøftelse af opgaven. 

 

Kompendium om  
dirigentfunktion og mødeledelse 

Leveres som pdf: 100 kr. 
Egen udskrivning ©. 
Køb licens til flere udskrifter. 
 

Mødeledelse og dirigentfunktion 

Pris: 600 kr. i timen plus transport.  

Ved hvert engagement medfølger  
et kompendium. 

 

Særtilbud til medlemmer af A2012 

10 % rabat på honorar.  

Særlig dirigentpakke: Gennemgang af dags-
orden og vedtægter før udsendelse, delta-
gelse som dirigent, godkendelse af referat. 
Op til 5 timer:  

Fast pris: 2.495 kr. plus transport 

Priser er excl. moms. 

 

  

 
 

 

 

Poul Juul Rådgivning. Tlf. 48475755. E-mail: pj@pouljuul.dk 
Konsulent, cand.polit. Kovangen 532, 3480 Fredensborg.  
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