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Invitation til Avlsforeningens ordinære generalforsamling 2023 

Søndag den 26. marts 2023 kl. 13.00 
i Hårlev Idrætscenter, Industrivej 39, 4652 Hårlev 

 

Avlsforeningens bestyrelse har hermed fornøjelsen, at invitere og indkalde alle medlemmer til 

den årlige ordinære generalforsamling 2023. 

 

Dagens program ser således ud: 

 

Kl. 10.00 Kaffe/te og rundstykke, registrering, betaling for forplejning, Scotshoppen åben 

Kl. 10.30 Indlæg ved dyrlæge Thomas Gregersen 

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 13.00 Generalforsamling 

 

Dagsorden til generalforsamlingen: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 

4. Fremlæggelse af revideret årsrapport 2022 til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fremlæggelse af budget 2024 samt fastsættelse af kontingent for 2024 

7. Valg af formand (gælder for 1 år) Jens Kimer-Jørgensen er villig til genvalg 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Ifølge vedtægterne skal der – udover formanden – være 4, 5 eller 6 

bestyrelsesmedlemmer, som vælges for to år ad gangen, således der vælges 2 – 3 

medlemmer hvert andet år. Da der efter sidste års generalforsamling er udtrådt 4 

bestyrelsesrepræsentanter og indtrådt alle suppleanter, skal der således vælges 4, 5 eller 6 

personer ved dette valg. 

2 – 3 personer vælges for en to-årig periode 

2 – 3 personer vælges for en et-årig periode 

Fra den nuværende bestyrelse genopstiller Anni Assenbjerg og Steen Andersen 

Valg af 3 suppleanter (gælder for 1 år) 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Ole Skou er på valg og villig til genvalg. 

Revisorsuppleant Niels Seidenfaden er på valg og villig til genvalg. 

10. Uddeling af hædersbevisninger 

11. Eventuelt 

 

Tilmeld dig/jer frokost på e-mail kasserer@highland-cattle.dk senest 17. marts 2023. 

Oplys navn og antal personer. Uden forhåndstilmelding til frokost, kan du ikke forvente, at der er 

mad til dig/jer. 

Egenbetaling pr. person for frokost er 225 kr. inklusiv moms. 

Foreningen er vært ved kaffe/te og kage i pausen under generalforsamlingen. 

 

Vel mødt 

Bestyrelsen 
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