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Generalforsamlingen 2010
Danmarks Biavlerforening afholder generalforsamling på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65,
5260 Odense S, lørdag den 20. marts 2010 fra kl. 10.00.
Der serveres kaffe fra kl. 9.30.
Repræsentation på generalforsamlingen
Vedtægternes §5 stk 7.
Danmarks Biavlerforening udsender hvert år umiddelbart efter årsskiftet til hver af de tilsluttede
foreninger en forespørgsel om, på hvilken måde den vil lade sig repræsentere ved den kommende
generalforsamling (selvstændigt eller ved listeforbund) og om, hvem foreningen har valgt som delegeret.
Meddelelsen om indgåelse af listeforbund skal være underskrevet af formændene i de foreninger, der
indgår i listeforbundet. Henvendelsen skal besvares senest 5 uger før generalforsamlingen. Samtidig med
forespørgslen medsendes det pr. 31.12. af Danmarks Biavlerforenings registrerede antal medlemmer i
den pågældende forening til berigtigelse.
Der er vedlagt et skema til tilmelding af delegeret.
Skemaet skal returneres til Danmarks Biavlerforening senest den 13. februar
Husk underskrifter af foreningens formand. Ved listeforbund skal alle foreningernes formænd skrive
under.
Forslag til generalforsamlingen
Vedtægternes §5 stk.10
Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indsendes til Danmarks
Biavlerforening senest 5 uger før generalforsamlingen afholdes. Forslag kan kun fremsættes af en
forening med mindst 15 medlemmer, af et listeforbund med mindst 15 medlemmer, og af bestyrelsen.
Forslag til generalforsamlingen skal indsendes senest lørdag den 13. februar og være os i hænde med
morgenposten senest mandag den 15. februar.
Vedlagt liste over medlemstal i foreningerne. Bemærkninger til listen bedes meddelt hurtigst muligt. I
får tildelt stemmer i forhold til medlemstallene.
Generalforsamlingerne er offentlige, men kun de delegerede og Danmarks Biavlerforenings bestyrelse
har forhandlingsret, og kun delegerede har stemmeret.
Tilmelding og bestillingsliste til spisning og eventuelt indkvartering kan ske på tilmeldingen.
Vi sender faktura før generalforsamlingen. Husk tilmelding senest 13. februar.
Med venlig hilsen
Asger Søgaard Jørgensen.

