
 

INDKALDELSE OG DAGSORDEN 
TIL GENERALFORSAMLING 2021 
 
Bestyrelsen i foreningen Danske Torpare indkalder til foreningens ordinære 
generalforsamling i henhold til vedtægternes § 6: 

 
En digital generalforsamling søndag den 28. februar kl. 13.00-16.00.  

Da det er vigtigt for medlemsdemokratiet, at der afholdes en generalforsamling, og da vi 

ikke kan forudse, hvordan forholdende om Covid-19 ser ud ultimo februar, ser vi os 

nødsaget til at afholde generalforsamlingen digitalt.  

I løbet af 2020 har mange foreninger måttet afholde deres generalforsamlinger digitalt 

på grund af de usikre corona-smitte-forhold. Så længe det sker under sikre og testede 

rammer, hvor der blandt andet stilles krav til det digitale system, og der tages højde for 

vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingen, samt at medlemmerne får 

mulighed for at ytre sig og stemme på generalforsamlingen, kan en digital 

generalforsamling gennemføres på sikker og demokratisk vis.  

Ved tilmelding informeres der klart og tydeligt om, hvordan de digitale systemer 

anvendes, og hvordan man kan finde oplysninger om fremgangsmåden til 

generalforsamlingen.   

Kl. 13.00 Generalforsamlingens start 

Velkomst ved bestyrelsesformand Kim Høgh.  

Årsberetning, årsregnskab og budget kan ses på hjemmesiden, torpare.dk, fra den 14. 

februar 2021. Ved anmodning kan materialet fremsendes eller afhentes i sekretariatet. 

 
På vegne af bestyrelsen, 
Kim Høgh, 
formand 
 
 
 

  



 

DAGSORDEN 
for Danske Torpares ordinære generalforsamling 
søndag den 28. februar 2021, 
som afholdes digitalt 
 

1. Dirigentens beslutning om generalforsamlingens lovlige indkaldelse og 
påbegyndelse 

Bestyrelsen foreslår tidligere formand og advokat Bjørn Nielsen som 
generalforsamlingens dirigent. 

2. Valg af referent 

Bestyrelsen foreslår journalist Peter Skautrup. 

3. Bestyrelsens årsberetning 

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer 

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne. 

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse for husstandsmedlemskab, som behandles 
under pkt. 6. 

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlem og ansvarlig for den tekniske rådgivning 
Bjørn Donnis bliver indstillet som æresmedlem.  

6. Fremlæggelse og beslutning af budget 

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse for husstandsmedlemskab. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Der er i år fire bestyrelsesposter på valg. Tre bestyrelsesmedlemmer skal vælges for en 
periode på to år, og ét bestyrelsesmedlem skal vælges for en periode på et enkelt år. 

På posterne for to år var Anders Grand og Claus Egeris valgt, men de genopstiller ikke. 
Også formandsposten er på valg; nuværende formand Kim Høgh modtager genvalg.  

På posten for et år vælges et nyt bestyrelsesmedlem, idet Bjørn Donnis, ønsker at 
stoppe sit bestyrelsesarbejde.  

Lisbeth og Torben genopstiller, og der er foreløbigt tre nye kandidater, der stiller op. 

8. Valg af fem suppleanter til bestyrelsen 

9. Valg af revisorer 

a. Ekstern revisor: Statsaut. revisor Kasper Kjærsgaard, JS Revision, foreslås genvalgt. 

b. Intern revisor: Foreningsmedlem og advokat Henrik Græsdal foreslås genvalgt. 

10. Eventuelt 


