DANSKE
SUKKERROEDYRKERE

28. januar 2019
Jf. § 5 i vedtægterne *

indkaldes der til ordinær generalforsamling i
Danske Sukkerroedyrkere
mandag den 4. marts 2019, kl. 9.30
i Sakskøbing Sportscenter, P. Hansensvej 15
i Sakskøbing

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af dirigent
4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
a) Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år til diskussion
5. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
6. Fremlæggelse af budget for indeværende år
7. Indkomne forslag
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt.
p.b.v.
Jørn Dalby
Formand

Tilmelding til generalforsamlingen
Man bedes tilmelde sig til generalforsamlingen på vores hjemmeside
danskesukkerroedyrkere.dk
Med angivelse af antal deltagere
senest den 26. februar 2019.

Stemmesedler udleveres ved indgangen mod forevisning af denne dagsorden.
Vedtægternes § 6, stk. 2. Stemmeret har fremmødte medlemmer, eller deres befuldmægtigede. Medlemmet kan befuldmægtige ægtefælle, driftsleder eller et andet medlem til at
stemme på sine vegne. Fuldmagten skal være skriftlig og forevises ved adgangen til generalforsamlingen. Et medlem kan maksimalt repræsentere én fuldmagt.
*
**

Danske Sukkerroedyrkeres vedtægter kan hentes på danskesukkerroedyrkere.dk
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være
formanden eller sekretariatet i hænde senest 3 uger før dens afholdelse
*** Se vedhæftet information om valg til bestyrelsen
Efter generalforsamlingen er der indlæg ved viceformand Thor Gunnar Kofoed, Landbrug & Fødevarer, som vil tale om de aktuelle landbrugsfaglige emner og det politiske
arbejde hermed i Landbrug & Fødevarer.
Axelborg, Axeltorv 3 - 1609 København V - T: 3339 4000 - ks@lf.dk - www.danskesukkerroedyrkere.dk

Information vedr. valg til bestyrelsen
NB!
Vedtægterne § 6, stk. 6. Ved personvalg skal forslagsstiller på forhånd sikre sig
skriftligt, at den foreslåede person er villig til at modtage valg.
Det skriftlige tilsagn afleveres til dirigenten forud for afstemningen.

Vedtægterne § 7

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer, der på generalforsamlingen vælges på skift for 2 år ad gangen med 5 medlemmer på valg årligt. Desuden
vælges 5 suppleanter ligeledes for 2 år ad gangen i lige årstal.
Stk. 2. Ud af de 10 bestyrelsesmedlemmer vælges de 7 ud fra deres bopæl fordelt
som følger fra hver af de følgende 4 geografiske zoner:
- Zone 1: Lolland kommune
- 2 medlemmer
- Zone 2: Guldborgsund kommune, Møn, Bogø og Farø
- 2 medlemmer
- Zone 3: Sjælland og øvrige øer øst for Storebælt
- 2 medlemmer
- Zone 4: Området vest for Storebælt
- 1 medlem
a) Indenfor zone 1, 2 og 3 vælges på skift 1 medlem årligt. I zone 4 vælges medlemmet i lige årstal.
b) De resterende 3 bestyrelsesmedlemmer vælges frit blandt samtlige medlemmer. I lige årstal vælges 1 medlem, og i ulige årstal vælges 2 medlemmer.
c) De 5 suppleanter fordeler sig således, at der vælges 1 suppleant for hver zone
samt 1 suppleant, som vælges frit ud af samtlige medlemmer.
Stk. 3. Ved valghandlingen til bestyrelsen vælges først bestyrelsesmedlemmerne fordelt ud fra de geografiske zoner. Dernæst vælges de fritvalgte bestyrelsesmedlemmer. Derefter vælges suppleanterne for zonerne, og til slut vælges den fritvalgte suppleant.
Stk. 4. Ved valg af de 7 bestyrelsesmedlemmer samt de 4 suppleanter fra zonerne
har medlemmerne kun forslagsret og stemmeret ved valg indenfor egen zone.
Stk. 5. Ved valg til flere bestyrelsespladser på én gang skal man på den udleverede
stemmeseddel angive et tilsvarende antal af kandidaternes navne, som der er bestyrelsespladser. Tilsvarende ved valg af suppleanter.
a) Angives flere eller færre navne, end der er pladser, er stemmesedlen ugyldig.
Hvert angivet navn optælles som én stemme på den pågældende.

Valg på generalforsamlingen 4. marts 2019
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
(2-årig valgperiode)

Zone 1
Helge Danneskiold-Samsøe, Søllested
Zone 2
Jørn Dalby, Gedser
Zone 3
John Reese Jensen, Slagelse
Zone 4
Der er ikke valg af bestyrelsesmedlem i zone 4 i ulige årstal
Fritvalgte
Michael Hansen, Kettinge
Troels Frandsen, Nysted

Suppleanter på valg:

Der er ikke valg af suppleanter i ulige årstal.

Husk Danske Sukkerroedyrkeres Facebookgruppe: Danske Sukkerroedyrkere
Der er tale om en lukket gruppe for medlemmer af Danske Sukkerroedyrkere,
dvs. kontrakthavere eller personer med sidestillet tilknytning, f.eks. ægtefælle
og driftsleder.
Man vil derfor blive anmodet om at oplyse et tilknyttet dyrkernummer.

Husk også, at man på foreningens hjemmeside danskesukkerroedyrkere.dk
kan man tilmelde sig til at modtage nyhedsmails.
Denne funktion er åben for alle.

