
 

 

 
 

 

 

Esbjerg, den 21. april 2020 
 

Indkaldelse til generalforsamling:  ”Sammen - hver for sig”  
Onsdag den 6. maj 2020 kl. 18.30 

 
Gæstetaler er Martin Merrild:  ”Den aktuelle situation set i dansk og internationalt perspektiv” 

 
Du inviteres hermed til alternativ afvikling af generalforsamlingen, som i år vil foregå i mindre grupper på forskellige 
adresser pga. corona-forsamlingsforbuddet. Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand m.m. 
 
Du kan vælge mellem følgende værter:  
1. Karen Kjær, Koldingvej 16, Ribe 
2. Niels Laursen, John Tranums Vej 25, Esbjerg Ø 
3. Ove S. Nielsen, Vesterhavsvej 160, Nr. Nebel 
4. Henrik Hedevang Haahr, Mosbølvej 4, Ølgod 
5. Inger Lauridsen, Centrum 2, Outrup 

 

6. Jesper Arnth Jensen, Vittarpvej 91, Outrup 
7. Claus Nissen, Bækvej 11, Ribe 
8. Thomas Høj, Dejrupvej 70, Outrup 
9. Claus Christensen, Hellevej 54, Årre 
10. Laust Bendix, Kibsgårdsvej 11, Esbjerg N 

 
Ved tilmelding angiver du, hvor du ønsker at deltage. Pladserne fordeles efter ”først til mølle”.  
Tilmelding til Stine Bundgaard på 40 29 58 85 senest den 29. april 2020 kl. 13. eller til sbp@sagro.dk 
 
Generalforsamlingen afvikles delvis elektronisk via værtens computer, så alle deltagere kan følge mødet online.  
Afstemning om regnskab og valg til bestyrelsen foregår fysisk på udleverede stemmesedler.  
Mens stemmerne tælles op, er der online-indlæg med Martin Merrild med titlen ”Den aktuelle situation set i dansk og 
internationalt perspektiv”. 
 
Program: 
Kl. 18.30: Velkomst og spisning 
Kl. 19.00:  Generalforsamling        

1. Valg af ordstyrer og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 
4. Forhandling om beretning og regnskab samt afstemning om regnskabets godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt revisor 
7. Eventuelt  

  
På valg til bestyrelsen er:   

• Niels Laursen 

• Karen Kjær  

• René Ditlevsen  

• Thomas Høj (ønsker ikke genvalg) 

• Per M. Skousen 

• Ove S. Nielsen 
 
Du kan også  vælge at følge generalforsamlingen hjemmefra via Skype. Vi kan dog ikke garantere for kvaliteten af lyd 
og billede, og du har desværre ikke mulighed for at deltage i afstemningerne. Du kan få mere info ved tilmelding. 
 
Da det er helt nyt at afvikle generalforsamling på denne måde, håber vi  på medlemmernes tålmodighed og 
overbærenhed. Til gengæld er alle garenteret en helt unik og historisk oplevelse med konceptet ”Sammen – hver for 
sig”. Vel mødt.  
 
På bestyrelsens vegne Niels Laursen, formand. 
 
Årsrapporten udleveres på generalforsamlingen og kan efterfølgende ses på www.svlf.dk 
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