Kære medlemmer af Herefordforeningen!

V. Hæsinge den 1. marts 2018.

Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Herefordforeningen til ordinær generalforsamling.
Lørdag den 17. marts 2018 klokken 10.00
på Hotel Årslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand
Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 10.00.
Kl. ca. 12,30 er Herefordforeningen vært for sandwich, en øl eller vand.
Senere serveres kaffe, og forventer at kunne afslutte generalforsamlingen kl. 16.00.
Dagsorden.
1.Valg af dirigent og stemmetællere.
2.Beretning fra bestyrelsen. Beretning fra avlsudvalget – herunder uddeling af pokaler til bedste individafprøvede tyr,
højest kårede ko, tyr og besætning i 2017. Beretning fra Dansk Hereford Kød Udvalg. Beretning fra PR.
Alle 4 beretninger sættes til godkendelse.
3.Fremlæggelse af revideret årsrapport ved kasserer Finn Svendsen.
4.Fremlæggelse af budget til godkendelse, samt fastsættelse af kontingenter for det kommende år ved kasserer Finn Svendsen.
5.Indkomne forslag (se vedhæftede fra bestyrelsen)
6.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Per Windfeldt Kristensen (modtager genvalg), Finn Svendsen (modtager genvalg), Benny Arends
(modtager ikke genvalg)
7.Valg for 1 år af to suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Christian Højris og Michael Ingerslev
8.Valg for 1 år af tre medlemmer til Avlsudvalget samt en suppleant.
På valg til udvalget er: Ib Ravn, Vagn Hoffmann Hansen og Kaj Jespersen (modtager alle genvalg)
På valg som suppleant er: Poul Kristiansen
9.Valg for 1 år af revisionsfirma, to folkevalgte revisorer og to folkevalgte revisorsuppleanter.
På valg som revisorfirma er: LandboNord
På valg som folkevalgte revisorer er: Henning Have og Niels Vendelbo.(Niels Vendelbo genopstiller ikke, er blevet passiv medlem)
På valg som folkevalgt revisorsuppleant er: Evald Jensen og Jørn Block
10.Valg for 1 år til Dansk Hereford Kød Udvalg.
På valg til udvalget er: Evald Jensen, Inger Skamriis, Hans Pedersen, Vagn Hoffmann og Erik Frandsen (modtager alle genvalg)
Valg af 2 suppleanter til Dansk Hereford Kød Udvalg.
11.Valg til nyt udvalg for PR og blad.
12.Eventuelt.
Årsrapporten ligger på hjemmesiden www.hereford.dk, og kan findes under ”om os” ved at logge på.
Årsrapporten og lagerliste på sæd bedes udskrevet og medbragt til generalforsamlingen, hvis det ønskes.
Herefordforeningen glæder sig til et stort fremmøde til generalforsamlingen 2018.
Vi ser frem til en god og konstruktiv debat til gavn og glæde for Herefordforeningen.
Af hensyn til dagens forplejning, er der tilmelding
senest tirsdag den 13. marts 2018 til
Keld Balle, ballekeld@gmail.com 41132761
Finn Svendsen, oekonomihereford@gmail.com 29622411
På bestyrelsens vegne
Keld Balle
Formand
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