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Vel mødt!

På vegne af bestyrelsen

Sammen producerer vi de fødevarer, som forbrugerne verden over sæ er 
på bordet hver dag. Det kan vi godt være stolte over. 

Og vi er meget mere end fødevareproducenter:  

anske landmænd slår år eer år verdensrekord, fordi vi bruger mindst 
anbioka i svineprodukonen. Mælkeproducenter producerer mælk 
med verdens laveste klimaaryk, planteavlerne laver frø i verdensklasse, 
og vi er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel. D

Laver energi
Plejer naturen

Vi skal fortsæ e alt det, vi allerede gør, og vi skal hele den stræbe eer at blive 
bedre. Men vi skal meget mere: Vi skal være ambiøse på vores erhvervs vegne.

Vi er en del af historien, men vi er først og fremmest en del af frem den. For 
dansk landbrug rummer et kæmpe potenale som producent af alt fra fødevarer 
l flybrændstof – og det er måske kun de færreste af os, der har fantasien l at 
foreslle os, hvad landbruget kan bidrage med i frem den. 

GGefion er din, min og vores forening, og vi glæder os l at se mange l en 
spændende debat om frem den for landbruget og det, der sker i vores 
lokalområder lige nu. 

Vi elsker vort landbrugs-land

Åbner stalddørene for besøgende
Skaber arbejdspladser



Gør din stemme gældende

Spis med

Få regnskabet
Regnskabet for Landboforeningen Gefion samt invitaonen 
sendes pr. mail l akve medlemmer. 

Regnskabet kan også rekvireres via omsllingen på tlf. 7027 9000 
eller via kontakt@vkst.dk. Desuden vil der være eksemplarer af 
regnskabet lgængelige ved generalforsamlingen, hvor også 
nøgletal for VKST I/S vil være lgængelige. 

Da invitaonen l generalforsamlingen sendes elektronisk, 
modtager du ikke en farvet seddel sammen med invitaonen. 

Derimod får du udleveret en stemmeseddel, når du kommer l 
generalforsamlingen. Det sker ved, at du registrerer dig hos én af 
de medarbejdere, der tager imod dig i receponen. Hereer får 
du udleveret en stemmeseddel. 

VVær venligst opmærksom på, at det kun er akve medlemmer, 
der kan stemme, og at man kan give fuldmagt l en anden 
person. Ingen person kan dog afgive mere end to stemmer, jf. 
vedtægterne paragraf 16.

Pkt. 1 Valg af stemmetællere og
  dirigent

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning om
  foreningens virksomhed i det
  forløbne år samt indsatsområder
  for indeværende år v/formand
    Torben Hansen

Pkt. 3  Debat om bestyrelsens beretning

Pkt. 4  Fremlæggelse og godkendelse af
  det reviderede regnskab for det
  sidst afsluede  regnskabsår 

Pkt. 5  Orientering om og drøelse af
  rådgivningsselskabets regnskab og
    akviteter

Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag.
  Der er indkommet forslag, som er
  vedlagt dagsordenen

Pkt. 7  Valg af formand 

Pkt. 8  Valg af bestyrelsesmedlemmer  
    På valg er:     
  Kaj Rasmussen – genopsller ikke 
  Joachim Clausen 
  Jens Henrik Madsen
  Harald Palmvang 
  Henrik Buhmann
    Villads Sørensen
  Yke Kloppenburg-Oosterwoud

Pkt. 9 Valg af revisionsfirma. 
  Bestyrelsen indsller Deloie,
  København som foreningens
  revisor

Pkt. 10 Øvrige valg 

PPkt. 11 Eventuelt

Dagsorden

Der er gras spisning for alle medlemmer fra kl. 18.00 – 18.45. 

Tilmelding l spisning skal ske senest mandag den 9. marts 
2020 på tlf. 7027 9000 eller via kalenderen på vkst.dk/poliske 
arrangementer. 

Der er ikke lmelding l selve generalforsamlingen.


