Kolding 17. november 2020
KNi/hhh

Meget er anderledes i 2020 grundet situationen med COVID-19 – og afholdelsen af Dansk
Maskinhandlerforenings generalforsamling er ingen undtagelse. Som tidligere informeret
har vi taget den tunge beslutning ikke at afholde en fysisk generalforsamling med deltagelse
af medlemsvirksomheder og gæster.
Det er vi oprigtigt meget kede af og ærgerlige over. Vi havde virkelig set frem til at se Jer
alle.
Nu er det desværre sådan verden ser ud, derfor er det godt at teknologien giver os mulighed
for at mødes – på afstand og bag skærmen. Vi har valgt at afholde en helt simpel og ”basic”
generalforsamling uden eksterne indlægsholdere og underholdning. Vi holder krudtet tørt til
vi forhåbentlig igen kan mødes i den virkelige verden.
Som sagt åbner vi den virtuelle dør for årets generalforsamling. Du kan benytte dette link
fredag den 20. november fra kl. 9.50, hvor vi indleder mødet med en række praktiske informationer således at afviklingen kan ske mest optimalt.
Du bedes sørge for, at din mikrofon og kamera er slået fra for at sikre optimal afvikling.
Mødet afvikles i Microsoft Teams. Har du ikke Teams installeret, kan du sagtens tilgå mødet
uden.
For yderligere oplysninger kontakt Helle Helth Hansen på mail: helle@danskmaskinhandel.dk eller tlf. 39178953.
Med venlig hilsen
Dansk Maskinhandlerforening
Klaus Nissen
Direktør / CEO
PS Linket ligger også i invitationer under arrangementer på vores hjemmeside.
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Program til ordinær DM-Generalforsamling
Fredag den 20. november 2020
Online fra Comwell Middelfart

Kl. 09.50 logger I på via link, der er medsendt i separat mail den 18. november 2020.
Kl. 10.00 Generalforsamlingen går i gang med følgende dagsorden
Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved formand Jens-Aage Jensen
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Kandidat Region Nord: Per Larsen, Ingemann Larsen A/S
Kandidat Region Midt: Jens-Aage Jensen, WekoAgro A/S
Suppleanter Region Nord:
1. Ole Grøn, Agrotek A/S
2. Ole Rosendal, Farmas A/S
Suppleanter Region Syd:
1. Lars Jensen, Maskinpartner A/S
2. Kaj Pedersen, Skjern Maskinforretning A/S
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 – der er ikke
indkommet forslag.
7. Eventuelt
Kl. 11.00 Forventet afslutning
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