Bestyrelsens oplysninger til generalforsamlingen d. 25. marts. 2021
Grundet den aktuelle situation med covid-19 har bestyrelsen besluttet at afholde generalforsamlingen virtuelt.
Vore vedtægter nævner ikke specifikt muligheden for at afholde generalforsamlingen virtuelt, men bestyrelsen
finder at der er force majeure pga. forsamlingsforbuddet og at det er vigtigt at få afholdt generalforsamlingen.
Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal du have et link til mødet. Det får du ved at give
formanden besked - på ekh@fho.dk - senest en uge før generalforsamlingen. Du vil så et par dage før
mødet få tilsendt et link.
Vi vil skabe mulighed for personer der ikke har mulighed for at bruge digitale muligheder, ved at der vil være et
medlem af bestyrelsen på Kildegården. Der vil så være plads til 4 ”analoge” deltagere. Ønsker man at gøre
brug af den mulighed, bedes man rette henvendelse til formanden på ekh@fho.dk senest en uge før mødets
afholdelse.
Skulle der være nogle der opponerer mod den digitale afholdelse, beder vi dem kontakte formanden hurtigst
mulig.

Til selve generalforsamlingen har bestyrelsen følgende oplysninger
Ad. Punkt 1 bestyrelsen indstiller Kristian Brønd som dirigent.
Ad. Punkt 3 bestyrelsens beretning
Bestyrelsen indstiller beretningen til godkendelse
Ad. Punkt 4 regnskab
Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse
Ad. Punkt 5. forslag – dyr
Bestyrelsen indstiller 9 -12 kreaturer og 14 – 16 lam med tilhørende moderfår
Ad. Punkt 5. forslag – Faunaoptælling
Bestyrelsen indstiller at der afsættes 5000 kr. til fauna optælling.
Ad. Punkt 6 budget
Bestyrelsen indstiller budgettet til vedtagelse
Ad. Punkt 7 Kontingent
Bestyrelsen indstiller at kontingentet pr. husstand fastsættes til 200 kr. pr. år
Ad. Punkt 8 valg og følgende punkter
Ejner K Holst genopstiller til formand
Erling Barkholt genopstiller til kasserer
Øvrige bestyrelse: Lone Fosdal, Grete Eddau Kock, Kristian Gudman-Højer, Klaus Juel Olsen genopstiller.
Emil Førby genopstiller ikke.
Suppleanter Tove Marie Rosendal, Finn G. Madsen, Hans Henrik Eloffson og Pernille Staal Køhler genopstiller
Revisor Kristian Brønd modtager genvalg
p.b.v
Ejner

