Til medlemmer af Danske Råstoffer

Invitation til Generalforsamling
i Danske Råstoffer
Fredag den 25. september 2020 på Hvedholm Slotshotel

Kære medlemmer
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fra kl. 09.00 (selve generalforsamlingen starter
kl. 15.30)
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Hvedholm Slot 1, 5600 Faaborg

2 Deltagerbetaling
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2 Dagsorden
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Generalforsamlingsarrangenment i Danske Råstoffer, torsdag den 24. - fredag den 25. september 2020

Generalforsamlingsarrangement

Inden generalforsamlingen har vi arrangeret et spændende program
I lighed med tidligere er der også i år planlagt et
golfarrangement, torsdag den 24. september.
Der er fælles middag på hotellet torsdag aften,
hvor alle er velkomne.
Prisen for middag er 300 kr.
Dertil kommer 750 kr. for et enkeltværelse eller
1.000 kr. for et dobbeltværelse, hvis man ønsker
overnatning.

Golfarrangement
Frokost og Greenfee er for egen regning og
afregnes på stedet.
Ved tilmelding til golfarrangementet skal navn og
DGU Nr oplyses.
Tilmeldingsfrist er SENEST fredag den
15. september 2020.
Tilmelding sker via dette link HER

Pris for overnatning
den 25.–26. september 2020
Værelse med morgenmad: 750 kr. for et enkeltværelse og 1.000 kr. for et dobbeltværelse. Mere
om betaling på næste side.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Danske Råstoffer
Der gøres opmærksom på vedtægternes § 5 stk. 7:
Det er medlemmets pligt at møde på generalforsamlingen, dog er det tilladt gennem en fuldmagt
at lade sig repræsentere ved en anden mødeberettiget, der foruden sin egen stemme kun kan
afgive stemme for et medlem ifølge fuldmagt.

Generalforsamlingsarrangenment i Danske Råstoffer, torsdag den 24. - fredag den 25. september 2020

Deltagerbetaling

Deltagerbetaling for deltagelse i generalforsamling
2 Alle medlemmer skal selv afholde udgifterne til

eventuel overnatning og morgenmad
2 Dersom medlemsvirksomheden betaler et årligt

kontingent til foreningen på under 5.000 kr.,
kan én person fra virksomheden deltage uden
yderligere omkostninger. Yderligere personer
kan deltage ved at betale et beløb på 1.000 kr.

2 Dersom medlemsvirksomheden betaler et årligt

kontingent til foreningen på mellem 5.000 og
20.000 kr., kan én person fra virksomheden
plus ledsager deltage uden yderligere omkostninger. Yderligere personer kan deltage ved at
betale et beløb på 1.000 kr.

2 Dersom medlemsvirksomheden betaler et årligt

kontingent til foreningen på mellem 20.000 og
40.000 kr., kan to personer fra virksomheden
plus ledsagere deltage uden yderligere omkostninger. Yderligere personer kan deltage ved at
betale et beløb på 1.000 kr.

2 Dersom medlemsvirksomheden betaler et årligt

kontingent til foreningen på mellem 40.000 og
60.000 kr., kan fire personer fra virksomheden
plus ledsagere deltage uden yderligere omkostninger.

2 Yderligere personer kan deltage ved at betale

et beløb på 1.000 kr.

2 Dersom medlemsvirksomheden betaler et årligt

kontingent til foreningen på over 60.000 kr.,
kan seks personer fra virksomheden plus ledsagere deltage uden yderligere omkostninger.
Yderligere personer kan deltage ved at betale
et beløb på 1.000 kr.

Generalforsamlingsarrangenment i Danske Råstoffer, torsdag den 24. - fredag den 25. september 2020

Program

Torsdag den 24. september 2020

Fredag den 25. september 2020

(Golfarrangement på Faaborg Golfklub,
Dalkildegaards Alle 1, 5600 Faaborg)

08.30	
Registrering på Hvedholm Slotshotel,
Hvedholm Slot 1, 5600 Faaborg

12.00	
Frokost - for egen regning. Afregnes på
stedet.

09.00 Afgang fra Hvedholm Slotshotel i bus

13.00 Golf
19.00 F ælles middag på Hvedholm Slotshotel,
Hvedholm Slot 1, 5600 Faaborg

09.45 R
 undvisning og besøg på Dantonit A/S,
Energivej 36, 5260 Odense S.
Hjelm og sikkerhedssko er påkrævet ved
besøget
11.30 Afgang i Bus fra Dantonit A/S
12.00 F rokost på Sortebro Kro, Sejerskovvej 20,
5260 Odense S.
13.30 R
 undvisning og besøg i grusgraven
Fyn Sten og Grus, Odensevej 16, 5683 Haarby
14.30 Afgang i Bus fra Fyn Sten og Grus
15.30 G
 eneralforsamling på Hvedholm Slotshotel,
Hvedholm Slot 1, 5600 Faaborg
Indlæg ved Zeppelin-CAT
18.30 Velkomstdrink
19.00 Middag og hyggeligt samvær
00.30 Natmad

Generalforsamling for Danske Råstoffer, fredag den 25. september 2020 kl. 15.30, Hvedholm Slotshotel, Hvedholm Slot 1, 5600 Faaborg

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af beretning
3. Godkendelse af regnskab og budget
4. Fastsættelse af kontingent for medlemmer og associerede medlemmer
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
6. Valg af revisor samt revisorsuppleant
7. Behandling af forslag
8. Eventuelt
I henhold til vedtægternes § 5.1 gøres der opmærksom på, at forslag, der ønskes behandlet på den
ordinære generalforsamling, skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Ad pkt. 5:	På valg er:
2 Bjarne Overgaard, Bedsted Lø Grusværker ApS
2 Poul Konrad Beck, DANSAND A/S
2 Jette Rohde, Sten & Grus Prøvestenen A/S
Jette Rohde genopstiller ikke til bestyrelsen.
I stedet vil bestyrelsen foreslå valg af Kim Fynbo Nielsen, Group DC
Som Suppleant
På valg er:
2 Flemming Schou, Næstved Sten & Grus ApS
Bestyrelsen anbefaler dette valg.

Ad pkt. 6:

Bestyrelsen foreslår, at vi fortsat bruger Dansk Byggeris revisor.

Generalforsamling for Danske Råstoffer, fredag den 25. september 2020 kl. 15.30, Hvedholm Slotshotel, Hvedholm Slot 1, 5600 Faaborg

Fuldmagt

Undertegnede bemyndiger herved

__________________________________________________________________
(personligt til et andet medlem)

til på mine vegne at afgive stemme ved den ordinære generalforsamling fredag den 25. september 2020.

Firma: ____________________________________________

Dato: __________________________________________

_________________________________________________
(underskrift)

Fuldmagt sendes til sekretariatet for Danske Råstoffer, lmv@danskbyggeri.dk, eller medbringes af
fuldmagtshaveren til generalforsamlingen, hvor den gives til dirigenten.
(Husk at oplyse sekretariatet, hvis fuldmagten er sendt til en anden person).

Med venlig hilsen
Lasse Møller Vollesen

