Søborg, januar 2011

Bestyrelsen indkalder til Danske Torpares ordinære generalforsamling

torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30
i Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31-33, København V
Kl. 18.30 vil Lars Hovbakke Sørensen, som optakt til generalforsamlingen, give sin analyse
af den politiske situation i Sverige efter valget under overskriften; Slagsbrødre eller
broderfolk – nogle forskelle og ligheder mellem aktuel dansk og svensk politik.
Lars Hovbakke Sørensen er ekstern lektor, ph.d. i nordisk politik ved Aarhus Universitet.
Kl. 19.30 starter den ordinære generalforsamling der forventes afsluttet senest kl. 22.00.
Generalforsamlingens dagsorden kan ses på bagsiden af denne indkaldelse.
Årsregnskab, budget og årsberetning kan ses på hjemmesiden fra den 7. februar 2011.
Ved anmodning kan materialet fremsendes eller afhentes i sekretariatet.
Gyldigt medlemskort for 2010/11 fremvises ved Torpare receptionen og valgkort
udleveres. Bemærk, at der kun er én stemme per medlemskab.
I pausen serveres sandwich med tilhørende drikkevarer.
På bestyrelsens vegne
Venlig hilsen

Per Bonke
Formand

Dagsorden
for Danske Torpares ordinære generalforsamling torsdag den 24. februar 2011
Lars Hovbakke Sørensen giver sin analyse af den politiske situation i Sverige efter valget
under overskriften; Slagsbrødre eller broderfolk – nogle forskelle og ligheder mellem aktuel
dansk og svensk politik.
Bestyrelsen agter at foreslå advokat Lars Holm Rasmussen som generalforsamlingens
dirigent. Andre forslag kan fremsættes på mødet, og der foretages i så fald afstemning.
Dagsordenen er i øvrigt således:
1.

Dirigentens beslutning om generalforsamlingens lovlige indkaldelse og påbegyndelse.

2.

Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Marian Christensen Prestage.

3.

Bestyrelsens årsberetning.
Pause

4.

Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.

5.

Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer:
a.
Bestyrelsen fremlægger ingen forslag.
b.
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

6.

Fremlæggelse og beslutning af budget. Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent
fortsætter uændret.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Henrik Zein, modtager genvalg
Bent Hansen, modtager genvalg

8.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Bjørn Donnis, modtager genvalg
Peter Niemann Thøgersen, modtager genvalg
Anders Grand, modtager genvalg
Niels Gervig, modtager genvalg
Niels Stærup, modtager valg

9.

Valg af revisorer heraf mindst en blandt de fremmødte:
a.
Ekstern revisor: Statsaut. revisor John Lauritsen, JS Revision, modtager genvalg.
b. Intern revisor: Claus Falk-Larsen, modtager genvalg.

10.

Eventuelt

