
  

 
 
 

Indkaldelse til 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

Onsdag den 16. juni 2021 
 

Sir Lyngbjerg, Sir Lyngbjergvej, Holstebro (følg skiltene) 
(I tilfælde af dårligt vejr flyttes arrangementet indendørs) 

 
Program: 
 
Kl. 17.30  Spisning 
 
Kl. 18.30 Generalforsamling  
 
Kl. 20.15 Aftenens overraskelse – se side 2 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Formandens beretning  
3 Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om 

godkendelse af årsrapport – se årsrapporten her 
4 Eventuelle forslag fra foreningens bestyrelse eller foreningens medlemmer  
5 Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse samt suppleanter hertil. 

 
 På valg er: 

• Kristian Gade 

• Helge Nielsen 

• Jacob Skals Søndergaard 

• Anders Ørts 
 

6. Valg af medlemmer til udvalg/brugergrupper og andre fora 
7. Valg af intern revisor 
8. Eventuelt 

 

 
Da der fortsat er begrænsninger på hvor mange vi må mødes indendørs, er arrangementet 
igen i år flyttet til de fantastiske rammer i Sir Lyngbjerg. Når vi mødes udendørs, er der ikke 
krav om Coronapas. 
 
Vi håber at se alle medlemmer med ledsagere til generalforsamlingen og aftenens 
overraskelse. 
 
Tilmelding på tlf. 70 21 20 40 eller på hjemmeside – tryk her, senest fredag den 11. juni 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Kristian Gade / N.K. Fruergaard 
 

https://www.holstebrostruerlandboforening.dk/media/4682/holstebro-struer-landboforeing-aarsrapport-2020.pdf
https://www.sagro.dk/arrangementer/sir-lyngbjerg-generalforsamling-i-holstebro-struer-lbf


  

 

 
 
 

”Takt og tone - med plads til unoder” 
 
 

Ja det er hvad vi alle skal opleve efter generalforsamlingen.  
 

Vi har fået Gitte Hornshøj til at holde et sjovt men tankevækkende indlæg. 
 

 

 

Gitte Hornshøj er utvivlsomt en af de mest markante kvinder på den 

danske foredragsscene. Hun er hudløs ærlig og autentisk. Hun 

elsker mennesker og hendes foredrag, der i bund og grund drejer 

sig om respektfuld omgang mellem mennesker, rammer noget vi 

alle kan genkende. 

I en tid hvor autoriteten og den gode dialog bliver udfordret, er 

mange særdeles glade for de retningslinjer nutidens Emma Gad 

sætter i scene. 

Gitte Hornhøj´s foredrag, som er spækket med humor, giver anledning til stor inspiration.  
 

 
 
 
Det bliver en fantastisk aften 
 

✓ Hvor vi starter med noget godt at spise 
✓ Beretning og regnskab 
✓ Ja så skal vi have valgt nogle til bestyrelsen 
✓ Så bliver det tid til kaffe m.m. 
✓ Et brag af foredrag med Gitte Hornshøj 

 
 
 
Vi glæder os til at se jer alle 




