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ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I GEFION
Mandag den 15. marts 2021 kl. 19.00
 - Digitalt møde online

Af hensyn l forsamlingsforbuddet og deltagernes tryghed, afvikler Gefion 
generalforsamlingen 2021 digitalt.

Det fremgår ikke af vedtægterne, at generalforsamlingen kan afvikles digitalt, men 
bestyrelsen har vurderet, at det kan ske på grund af forsamlingsforbuddet, der er en 
konsekvens af corona-virus. Bestyrelsen har valgt ikke at udskyde generalforsamlingen, 
da man så kunne komme i den situaon, at den skal afvikles på et dspunkt, der passer 
medlemmerne dårligt, som fx midt i høst.

GeneralGeneralforsamlingen afvikles eer den dagsorden, der er fastsat i vedtægterne. Men 
enkelte punkter afvikles anderledes, end de plejer, det gælder fx valghandlingerne. Derfor 
vil vi bede dig om at læse invitaonen omhyggeligt igennem, særligt afsniet med 
prakske oplysninger og afvikling af valg. 

Selvom Danmark på mange måder har ligget slle hen det seneste år, så har der været 
stor, erhvervspolisk akvitet i Gefion. Vi fandt igen fejl i vandplanerne og inviterede på 3 
møder folkengsmedlemmer fra S, V og DF ud for at se konsekvenserne: landbrug i et 
helt opland skal lukkes, hvis målet skal opfyldes.

Vi har givet høringssvar på grundvandplaner i en række kommuner, og igen må vi 
konstatere, at kommunernes rådgivere går langt videre, end der er grundlag for. Og det 
har vi fået medhold i, fx i Lejre, hvor hele planen blev trukket lbage.

Også spildOgså spildevand har fyldt meget både i medierne og på skrivebordet hos vores poliske 
medarbejdere. For der skal styr på spildevandet og alle de andre faktorer, der påvirker 
vandmiljøet. Det er ikke kun landbruget, der skal reducere N – alle skal bidrage.

2020 blev desværre året uden nævneværdige medlemsmøder. Vi havde ellers glædet os 
l at fortsæ e rækken af lokale maskinhusmøder. Vi håber, at 2021 bliver året, hvor vi 
igen kan mødes lokalt l en kop kaffe og en snak om de mange poliske emner, der er på 
dagsordenen lokalt og på landsplan. Indl da ses vi l en digital generalforsamling. 

Generalforsamlingen a oldes digitalt

Kære medlem


