
 

 

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skovdyrkerforeningen Syd onsdag den 21. oktober 
2020, kl. 19.00 hos Vojenshallerne, stadionparken 7, 6500 Vojens. 

Pga. coronasituationen vil der i år ikke være spisning inden generalforsamlingen, og der vil heller ikke være 
mulighed for at ledsagere deltager.  

Tilmelding til generalforsamlingen er ligeledes påkrævet. Tilmelding sker til foreningens kontor på e-mail 
syd@skovdyrkerne.dk eller på tlf. 75 86 73 88 senest fredag den 16. oktober 2020.  

Der tages forbehold for yderligere ændringer som følge af udviklingen i coronasituationen. 
 

DAGSORDEN i henhold til foreningens vedtægter § 7:  

1. Valg af dirigent. 

2. Ledelsens beretning. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

  I henhold til vedtægternes §7 vil årsrapport og beretning være tilgængelig på 

www.skovdyrkerne.dk/syd senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. 

fra d. 7. oktober 2020.  

Årsrapport og beretning i skriftlig version kan rekvireres på syd@skovdyrkerne.dk eller 

tlf.: 75 86 73 88. Komplet årsrapport ligger til gennemsyn på kontoret.  

4. Forelæggelse af budget for 2020-2021 og godkendelse af kontingentsatser pr. 1. juli 2021 efter indstilling 

fra bestyrelsen 

Bestyrelsen indstiller uændret kontingent for perioden 1/7 2021-30/6 2022 

Passivt medlemskab kr. 750,- 

 Pris   Grundkontingent pr. år:  750 kr.  

Arealkontingent (kr./ha/år) 0-9,9 ha 10-19,9 ha 20-49,9 ha 50 ha og derover 

Skov 79 71 56 50 

Juletræer/pyntegrønt 157 143 112 100 

Maksimum (skov): 5.000 kr. 

Maksimum (juletræer/pyntegrønt) 5.000 kr.  

5. Behandling af indkomne forslag. 

Eventuelle forslag fremsættes skriftligt til kontoret inden den 30.september 2020.  

6. Valg af bestyrelsens medlemmer og suppleanter. 

På valg til bestyrelsen er:  Frede Andersen 
    Poul Ejnar Jochumsen 
    Thomas Ørting Jørgensen 
    Børge Jensen 
 

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. 
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Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Allan Schøne, E&Y. 

8. Eventuelt. 

På bestyrelsens vegne 

 
Frede Andersen 
Formand 

 
 
Regionalt medlemsmøde i De Danske Skovdyrkerforeninger 
Der indkaldes hermed til regionalt medlemsmøde i De Danske Skovdyrkerforeninger for alle medlemmer af 
Skovdyrkerforeningen Syd. Mødet afholder i umiddelbar forlængelse af Skovdyrkerforeningen Syds 
generalforsamling onsdag d. 21. oktober 2020, kl. 19.00 hos Vojenshallerne, Stadionparken 7, 6500 Vojens. 
 
Dagsorden i henhold til De Danske Skovdyrkerforeningers vedtægter §5: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af regionalt repræsentantskab og suppleant(er) 
3. Eventuelt 
 
 
 

 


