Kolding, den 14. oktober 2019
KNi/hhh

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag

Torsdag den 21. november 2019

Severin
Skovsvinget, 5500 Middelfart

Generalforsamling og Branchedag
Det vil glæde os at se alle aktive medlemmer og jeres ledende medarbejdere, tidligere aktive medlemmer, interessemedlemmer samt samarbejdspartnere til generalforsamling og
branchedag i Dansk Maskinhandlerforening.
Mærkeforeninger og importører har efterfølgende mulighed for at afholde møder for forhandlernettet. De mærkeforeninger eller importører, der deltager, vil udsende separat invitation med dagsorden for eftermiddagen. Hver mærkeforening har deres eget mødelokale.
Generalforsamlingen er åben for alle inviterede, og der vil være mulighed for at høre om
branchen ved bestyrelsen.
Bestyrelsen ønsker, at medlemmerne slutter op om Dansk Maskinhandlerforenings branchedag og generalforsamling for en god dialog mellem medlemmerne, ledelsen og bestyrelsen i Dansk Maskinhandlerforening.
Med venlig hilsen
Dansk Maskinhandlerforening
p.f.v.
Jens-Aage Jensen
Formand

Det er gratis at deltage – Tilmelding skal ske senest den 7. november via NemTilmeld.
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Dagens program
Torsdag den 21. november 2019
Kl. 09.30 Kaffe og brød
Kl. 10.00 Registrering af deltagere til DM-Generalforsamling
Kl. 10.15 Åbning af DM-Generalforsamling med følgende
Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved formand Jens-Aage
Jensen
Eksternt indlæg
Debat
Årets Læreplads
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende er på valg:
Bestyrelsesmedlemmer:
Anders Andersen, Frøslev Maskinforretning, repræsentant for Region Øst
Lars Jensen, femte medlem til bestyrelsen
Troels Jensen, femte medlem til bestyrelsen
Suppleanter:
Christian Holst, Johs. Mertz A/S, Region Øst
Anders Hansen, Karl Mertz, Region Øst
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
Intern revisor Hans Holm og revisorsuppleant Christian Thomsen
Ekstern revisor Bjarne Kring
6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
7. Eventuelt
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Generalforsamlingen fortsætter
Kl. 15.00 Afslutning med eftermiddagskaffe
Her offentliggøres valgresultatet.
Kun aktive medlemmer har stemmeret. Der er én stemme per aktivt medlemskab og én
stemme per filial.
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Efter den ordinære generalforsamling afholder bestyrelsen konstituerende møde med valg
af formand. Formandsvalget vil blive bekendtgjort inden afslutningen.
Til behandling på generalforsamlingen har ethvert medlem ret til at fremkomme med forslag, der angår foreningens virksomhed og dens formål. Sådanne forslag kan dog kun fordres sat under afstemning, når de er indgået skriftligt til foreningens sekretariat senest 3
uger før generalforsamlingens afholdelse.
Regnskab, budget, beretning og opdateret program vil blive udsendt til alle medlemmer
inden generalforsamlingen.
Tilmelding på NemTilmeld senest den 7. november 2019 – Gratis deltagelse

Sekretariatet. Kokholm 3C, . 6000 Kolding Tlf.: 3927 0087 . Fax: 3917 8955 . E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk
3
________________________________________________________________________________________________
Brancheforeningen for landbrugsmaskinforretninger

