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Indkaldelse til generalforsamling i Danske Vandløb 

 

Medlemmerne inviteres hermed til generalforsamling i Danske Vandløb 

 

torsdag den 7. marts 2019 kl. 13.00 

 

på Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

3. Bestyrelsens beretning og debat om beretning. 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af Danske Vandløbs vedtægter (se vedhæftet bilag). 

6. Fremlæggelse af budget. 

7. Regionsvis valg af bestyrelsesmedlem og suppleant. 

8. Valg af revisor og suppleant. 

9. Eventuelt. 

 

Indlæg ved viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed. 

 

Vedr. pkt. 7 på dagsordenen henvises til § 7 i vedtægterne, hvorfra nedenstående uddrag er hentet: 

 

”Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 

 

Ved valg anvendes den danske regionsstruktur pr. 1. januar 2007, dog er region Hovedstaden i denne 

sammenhæng at regne som en del af region Sjælland, således er der her tale om 4 regioner. 

Fra hver region udpeges et medlem af landbrugsforeningerne og et medlem udpeges blandt 

medlemmer, der er grundejere/husejere uden landbrugsmæssige interesser. Derudover vælges et 

bestyrelsesmedlem og en suppleant fra hver region ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen. 

Valget af disse foretages blandt hver regions medlemmer. Valgbare er foreningens medlemmer fra de 

respektive regioner. 

 

 

Til Danske Vandløbs medlemmer 

 

Axeltorv 3 

DK 1609 København V 

T +45 33 39 49 90 

E dv@danskevandloeb.dk 

W www.danskevandloeb.dk 

CVR   DK 34 56 90 37 
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 Side 2 
 
 
 

Hver tilstedeværende person fra et lav, der er medlem af foreningen, har en stemme. Der kan kun 

stemmes ved personligt fremmøde.” 

 

 

I år skal foretages følgende valg i regionerne: 

 

Nordjylland:  Suppleant Niels Møller, Thisted Kommune, er på valg og genopstiller. 

 

Midtjylland:  Frit valgt Dirk Millenaar, Herning Kommune, er på valg og genopstiller. 

 Suppleant Steen Rasmussen, Viborg Kommune, er på valg og genopstiller. 

 

Syddanmark: Suppleant Sabine Schulze-Lorenzen, Sønderborg Kommune, er på valg og 

genopstiller. 

 

Sjælland: Frit valgt Søren Hansen, Fredensborg Kommune, er på valg og genopstiller 

 Suppleant Jens Henrik Madsen, Næstved Kommune, er på valg og genopstiller. 

 

 

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Forud for generalforsamlingen kl. 12.30-13.00 serveres en 

frokostsandwich. Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding på 

dv@danskevandloeb.dk – oplys navn på lav/forening og antal deltagere. Herudover bedes tilmelderens 

navn og kontaktoplysninger angivet. – Tilmeldingsfrist er fredag 1. marts 2019. 

 

Vi opfodrer alle lav/foreninger til at møde op og håber dermed at se mange medlemmer til 

generalforsamlingen, så vi kan få en god og udbytterig dialog om Danske Vandløbs fremtidige arbejde. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Danske Vandløbs bestyrelse 
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