
 

 

 
 

 

 

 

  Herning, den  11. maj 2020 

 
Ny invitation til digital generalforsamling i Familielandbruget VEST-Jylland 

med online beretning den 25. maj 2020 kl. 19.30 
 
Da forsamlingsforbuddet ikke bliver ophævet inden d. 25. maj afvikles generalforsamlingen i år digitalt med 
formandens beretning via Skype og elektronisk afstemning om godkendelse af årsrapporten og evt. personvalg.   
  
De aktive medlemmer, som ikke har mulighed for at deltage digitalt kan brevstemme ved fremmøde i SAGRO’s 
reception i Birk.  
 
Årsrapporten kan ses på foreningens hjemmeside og vil blive sendt elektronisk til alle, der tilmelder sig den digitale 
generalforsamling. 
 
Formanden, alle bestyrelses- og faggruppe-medlemmer, samt revisorer modtager genvalg. Nye kandidater er 
naturligvis velkommen til at opstille. 
 
På valg er:   

• Formand Lone Andersen 
 

• Til bestyrelsen: 
o Martin Alstrup, planteavl 
o Ejnar Thomsen, svinebrug  
o Niels Peter Gosvig, kvægbrug  
o Frit valgte. Vedtægterne giver mulighed for valg af op til yderligere tre personer til bestyrelsen 

 

• Revisorer: Anders Just og Kristian Bækgård 
 
Tidsplan for afvikling af årets generalforsamling: 
18. maj kl.12:  Sidste frist for indstilling af kandidater, som sendes til ubh@sagro.dk  

Husk at sikre kandidatens accept før indstilling. Kun aktive medlemmer er valgbare. 
 
19. maj: Sidste frist for tilmelding til den digitale generalforsamling på 7021 2040. 
 
19. maj: De opstillede bestyrelseskandidater offentliggøres på www.familielandbrugetvestjylland.dk 
 
19.-20. maj:  Du kan afgive din brevstemmer mellem 19. maj kl. 10 og 20. maj kl. 15 i normal åbningstid.  

Det gøres ved at møde op i receptionen hos SAGRO, Herning. 
 
25. maj : kl. 10. Sidste frist for digital afstemning via link, som bliver udsendt til alle tilmeldte, stemmeberettiget 

medlemmer. 
 
25. maj:  kl. 19.30: Alle har mulighed for via link til Skypemøde at følge formandens beretning og høre 

afstemningsresultatet, samt deltage i debatten. Link modtages efter tilmelding. 
 
Vi ved, at det bliver en usædvanlig generalforsamling, men bestyrelsen håber på din forståelse og opbakning. 
Bestyrelsen har brug for godkendelse af årsregnskabet samt sikring af medlemmernes mandat til bestyrelsens 
fortsatte arbejde. Vi glæder os til at vi igen kan samles, og få mulighed for at drøfte landbrugets udfordringer og 
foreningens opgaver med alle medlemmer. 
 
På bestyrelsens vegne. Lone Andersen, Formand for Familielandbruget VEST-Jylland  
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