
 

INDKALDELSE OG DAGSORDEN 
TIL GENERALFORSAMLING 2020 
 
Bestyrelsen i foreningen Danske Torpare indkalder til foreningens ordinære 
generalforsamling i henhold til vedtægternes § 6: 
 
TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2020 KL. 17.00-20.30 
I FORENINGS- OG FRIVILLIGCENTER TAPETEN, MAGLEPARKEN 5, 2750 BALLERUP 
 
KL. 15.00: DØRENE ÅBNER FOR DEM MED AFTALT MØDE MED RÅDGIVERE 
Dørene åbner for de medlemmer, som på forhånd har lavet en aftale med en 
rådgiver fra den tekniske eller juridiske rådgivning.  
 
KL. 16.00: DØRENE ÅBNER FOR ALLE MEDLEMMER 
Alle medlemmer er velkomne fra kl. 16.00. 
 
KL. 17:00: GENERALFORSAMLING 
Velkomst ved bestyrelsesformand Kim Høgh. Inden generalforsamlingens start 
udleveres valgkort ved velkomstbordet mod forevisning af gyldigt medlemskort 
for 2019/20. Bemærk venligst, at der er én stemme pr. medlemskab. 
 
Årsberetning, årsregnskab og budget kan ses på hjemmesiden, torpare.dk. Ved 
anmodning kan materialet fremsendes eller afhentes i sekretariatet. 
 
På vegne af bestyrelsen, 
Kim Høgh, 
formand 
 
 
 

  



 

DAGSORDEN 
for Danske Torpares ordinære generalforsamling 
torsdag den 24. september 2020 
i Forenings-og Frivilligcenter Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup 
 
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 og 
særligt medlemskab for andelsforeninger, 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 og 
særligt medlemskab for andelsforeninger. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer. To bestyrelsesmedlemmer for en 
periode på to år og ét bestyrelsesmedlem for en periode på et enkelt år. 
 
På posterne for to år var Anders Grand og Claus Egeris valgt, men de genopstiller 
ikke. 
 
På posten for et år vælges et nyt bestyrelsesmedlem til at dække resten af 
valgperioden for Bjørn Donnis, som ønsker at forlade bestyrelsen. 
 
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 


