
 

 

Fugebranchen, FSO’s virtuelle generalforsamling den 28. maj 2021 kl. 12.00 

Dagsorden jf. vedtægternes § 7.3 

a Valg af dirigent 

  

b Bestyrelsens beretning 

 v/formand Martin Christoffersen 

 

c Godkendelse af regnskab (vedlagt) 

  v/formand Martin Christoffersen 

           Regnskab for 2020 fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen  

 

d Behandling af indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen 

 Har du forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal sekretariatet have disse  

           senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Indkomne forslag sendes til alle medlemmer  

           senest  8 dage før generalforsamlingen. 

          

 Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændringer. Jf. foreningens vedtægter § 8 kræver disse 

        forslag, simpelt flertal af de tilstedeværende stemmer med en stemmefordeling som anført i  

         § 7.3 

 

e Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant for hver gruppe 

          Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. 

 

          Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur, og bestyrelsen foreslår genvalg for en 2-årig    

          periode af: 

• Martin Christoffersen, E-medlem              2-årig periode: Modtager genvalg 

• Rasmus Qvist, L-medlem              2-årig periode: Modtager genvalg 
  

 Suppleanter er på valg hvert år - valget gælder for 1 år. Bestyrelsen foreslår genvalg af: 

• Kurt Bekhøj, E-medlem               1-årig periode: Modtager genvalg 

• Kewin Christiansen, L-medlem                             1-årig periode: Modtager genvalg 

• Henrik Nielsen (Sika Danmark)                 Modtager ikke genvalg  
Til den ledige suppleantpost foreslår bestyrelsen nyvalg for en 1-årig periode af:  

• Thomas Gundersen, L-medlem (Sika Danmark)  1-årig periode. Modtager nyvalg.  
 

f Valg af 1 revisor og revisorsuppleant, der vælges fra hver sin medlemsgruppe 

• Maria von Haven Holm, L-medlem (revisor)         1-årig periode. Modtager genvalg 

• Hans J. Makne, E-medlem              (suppleant)    1-årig periode. Modtager genvalg  
 

g Valg af medlemmer til reklamationsnævnet i henhold til vedtægterne herfor 

• Bo Bjerre, E-medlem                       Øst                 2-årig periode: Modtager genvalg 

• Thomas Therkildsen, L-medlem      Øst/vest         2-årig periode: Modtager genvalg 

• Maria von Haven Holm, L-medlem  Vest               2-årig periode: Modtager genvalg 

Da reklamationsnævnet skal bestå af 6 medlemmer og en plads er vakant, foreslår bestyrelsen 

nyvalg for en 2-årig periode  af: 

• Roald Steen, E-medlem                    Øst               2-årig periode. Modtager nyvalg.  

  

 

h Valg af udvalgsmedlemmer til uddannelsesudvalget 

• Fleming Bille, E-medlem                                     2-årig periode: Modtager genvalg 

• Kristian Larsen, L-medlem                                  Modtager ikke genvalg.  
Til den ledige udvalgspost foreslår bestyrelsen nyvalg for en 2-årig periode af:  
• Christian Beldam (Soudal) L-medlem                  2-årig periode. Modtager nyvalg.   

 

i Eventuelt 


