
LandboSyd inviterer til 

Generalforsamling 2021 
Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 18.00
på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten

Det glæder os igen at kunne invitere til fysisk møde med vores medlemmer, hvor vi kan debattere og 
sammen tage del i den demokratiske proces i vores forening. Vi overholder gældende corona-restriktioner,  
så vi sørger for håndsprit og afstand. Du bedes have mundbind på, når du ankommer samt fremvise gyldigt  
coronapas/negativ coronatest.

Program
Kl. 18.00 Velkomst v/formand Mogens Dall
  Spisning
Kl. 18.30 Generalforsamling - se dagsorden på side 2

Tilmelding
Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig senest 10. juni 2021 på www.landbosyd.dk/kalender

Det bliver muligt at deltage virtuelt i generalforsamlingen, men der kan ikke stemmes virtuelt. Et aktivt medlem, 
der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan ved fuldmagt lade sig repræsentere af et andet aktivt 
medlem. Ingen person kan medbringe mere end én fuldmagt. 
Spørgsmål vedr. dette kan stilles til Anine Kirk Todsen på akt@landbosyd.dk eller 7436 5004.

På glædeligt gensyn,

Mogens Dall  Sune Aagot Sckerl 
formand        adm. direktør

Jens Terp-Nielsens Vej 13 • 6200 Aabenraa • tlf. 7436 5000 • landbosyd.dk

HUSK DU SKAL VISE 
GYLDIGT CORONAPAS 

- OG DU SKAL BÆRE MUNDBIND

https://www.landbosyd.dk/kalender/generalforsamling-2021


1. Valg af dirigent og stemmetællere.  

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for 
indeværende år.  

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår.  

4. Forhandling om formandens beretning.  

5. Behandling af indkomne forslag.  

6. Valg af formand.  
På valg:  Mogens Dall 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.  
På valg: Bo Bejer 
  Claus Fink Jørgensen 
  Henning Jakobsen 
  Henrik Jessen 

8. Øvrige valg.  

9. Eventuelt. 

Årsrapporten for 2020 er udsendt til alle aktive medlemmer 1. marts samt vedhæftet  
denne invitation. 

Der udsendes ikke adgangskort, men der sker registrering af alle  
deltagere ved ankomst til generalforsamlingen. 

 

Dagsorden
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