
Afvikling af valg

Kandidater l bestyrelsen

Tilmelding

Få regnskabet
Regnskabet kan rekvireres via vores omslling på tlf. 7027 9000 eller via 
kontakt@vkst.dk. 

Fuldmagt

Både generalforsamling og valghandlingerne afvikles elektronisk. Valget 
afvikles med det system, der hedder Assembly Vong, hvor du kan 
stemme via smartphone, tablet eller PC. Hvis du følger 
generalforsamlingen via PC, anbefaler vi, at du bruger din smartphone 
eller tablet l at stemme. For at kunne stemme, skal du have en 
mailadresse, hvor du kan modtage link l afstemningen på. Du 
modtager linket i forbindelse med selve generalforsamlingen, og selve 
afafstemningen sker i forbindelse med generalforsamlingen. 

Den elektroniske afvikling af valget styres af Landbrug & Fødevarers 
ledelsessekretariat. 

Pkt. 1  Valg af stemmetællere og dirigent
  Der vælges ikke stemmetællere, da   
  valget foregår elektronisk. Bestyrelsen   
  indsller Poul Henrik Prahl som dirigent

PPkt. 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

PPkt. 4  Fremlæggelse og godkendelse af det   
  reviderede regnskab for det sidst    
  afsluede regnskabsår  
Pkt. 5  Orientering om og drøelse af
  rådgivningsselskabets regnskab og
  akviteter

PPkt. 6  Behandling af indkomne forslag: 
  Der er ikke indkommet forslag

Pkt. 7  Valg af formand 

Pkt. 8  Valg af bestyrelsesmedlemmer  
  På valg er:     

    Chrisan Lerche
  Frank Keinicke
  Johnny Nielsen
  Kurt Pedersen 
  Per Thomasen
  Poul Henrik Prahl
  Alle modtager genvalg
    
Pkt. 9  Valg af revisionsfirma. 
  Bestyrelsen indsller Deloie,
  København som foreningens revisor

Pkt. 10 Øvrige valg 

Pkt. 11 Eventuelt

Dagsorden

Vær venligst opmærksom på, at det kun er akve medlemmer, der kan 
stemme. Man kan give fuldmagt l en anden person. Ingen person kan 
dog afgive mere end to stemmer, jf. vedtægterne paragraf 16. Fuldmagt 
skal gives skriligt l polik@vkst.dk senest den 9. marts 2021.   

For at deltage i generalforsamlingen skal du lmelde dig i kalenderen 
på vkst.dk. Generalforsamlingen fremgår af fanebladet ”poliske 
arrangementer” l højre for kalenderen med de faglige arrangementer. 
Tilmelding er nødvendig for deltagelse. 
Sidste frist for lmelding er den 9. marts 2021 kl. 12.00, hvis du skal 
deltage i valghandlingen. 

Fordi valget l bestyrelsen skal afvikles digital, beder vi om, at alle 
kandidater melder sig på forhånd. Det gælder både kandidater l 
formandsposten samt l den øvrige bestyrelse. Kandidater skal melde 
deres kandidatur med angivelse af navn, adresse og mobilnummer l 
polik@vkst.dk. Kandidater l formandsposten skal desuden opgive 
navne og telefonnumre på 5 sllere, jf. vedtægterne. Kandidater skal 
være Gefion i hænde senest den 3. marts 2021 kl. 12.00.  

NNavne og en skrilig præsentaon af kandidaterne sendes 
eerfølgende pr mail l alle stemmebere gede medlemmer af 
Landboforeningen Gefion. 

Valg og prakske informaoner


