
 

v./ Poul Breyen, formand 

Thimandsvænget 42, DK - 2791 Dragør, Tlf. +45 32535195, Mobiltlf. +45 20822791  

E-mail: breyen@stofanet.dk  // poul.breyen@gmail.com  

                                                                                                   Dragør, den 3. marts 2021 

Der indkaldes hermed til 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING - ONLINE 

onsdag den 24. marts 2021 kl. 19.00-ca. 20.30 

via Teams (tilmelding til Nils Juhl Andreasen, nilsjuhlandreasen@gmail.com ) 

 

Dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere (via Teams) 

2. Valg af dirigent og referent 

3. Godkendelse af generalforsamlingens rettidige indkaldelse 

4. Godkendelse af dagsorden 

5. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/ Poul Breyen (vedlagt) 

6.  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ Nils Juhl Andreasen (vedlagt) 

7.  Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed 

8.  Behandling af indkomne forslag *)  

9.  Valg af: 
 a) formand   (p.t. Poul Breyen, genopstiller) 

 b)  næstformand   (p.t. Erik J.M. Pedersen, genopstiller) 

 c) kasserer   (p.t. Nils Juhl Andreasen, genopstiller) 

 d) indtil 4 bestyrelsesmedlemmer (p.t. Flemming Holst Larsen, genopstiller) 

    (p.t. Hanne Calberg, genopstiller) 

(p.t. Mette Jacobsen, genopstiller) 

(p.t. Jørn Holdt, genopstiller) 

 e) indtil 3 suppleanter (p.t. Hans Ulrik Gjerulff, genopstiller) 

 (p.t. Lone Jørgensen, genopstiller) 

f) 1 revisor og 1 revisorsuppleant  (p.t. Arne Madsen, genopstiller ikke)  

    (p.t. John E. Larsen, genopstiller) 

g)     medlemmer, samt stedfortræder for regionsformanden, til den Danske 

Europabevægelses hovedbestyrelse, jf. vedtægt for Den Danske Europabevægelse § 9 

stk. 2 litra d og e (formanden (født medlem) (+ 5 del.) p.t. Poul Breyen samt Mette 

Jacobsen, Erik J.M. Pedersen og Flemming Holst Larsen (alle genopstiller)) og Nils 

Juhl Andreasen og Jørn Holdt (som stiller op). Stedfortræder for regionsformanden: 

Hanne Calberg (genopstiller)  

h)     generalforsamlingen udpeger delegerede til den Danske Europabevægelses Landsmøde 

(ordinært landsmøde er ikke fastlagt) jf. vedtægt for Den Danske Europabevægelse § 6 

stk. 2, (18 del.) 

i)    indtil 3 suppleanter 

10. Eventuelt 

 

Med venlig hilsen 

 

Poul Breyen, regionsformand 

 

 
*) Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen. Forslag til 
ændring af foreningens vedtægter samt opløsning af foreningen skal være udsendt til foreningens medlemmer senest 3 dage forud for 

generalforsamlingen 
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