
Gør din stemme gældende

Tilmelding 

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

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

Vi skal passe på hinanden 
Vi skal fortsat tage mange forholdsregler for at undgå 
smiespredning med corona. 

DerDerfor giver vi ikke hånd, og vi beder om, at du bruger den 
håndsprit, der er opsllet og i øvrigt holder god afstand l dine 
kolleger. Vi tager også de nødvendige forholdsregler, så alle trygt 
kan gå l generalforsamling. Men vi beder dig også om at have 
tålmodighed, hvis der skulle være ekstra forholdsregler på selve 
dagen. 

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 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 
  Joachim Clausen 
  Jens Henrik Madsen
  Harald Palmvang 
  Henrik Buhmann
  Villads Sørensen
    Yke Kloppenburg-Oosterwoud
   Alle modtager genvalg

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

Pkt. 10 Øvrige valg 

PPkt. 11 Eventuelt

Dagsorden

Generalforsamlingen er for alle medlemmer, og du er ikke 
forpligget l at melde dig l. 

Men på grund af de særlige hensyn vi skal tage i forbindelse 
med corona, vil vi gerne bede om, at du lmelder dig på tlf. 
7027 9000 eller via kalenderen på vkst.dk/ poliske 
arrangementer. 


