
 

 *SAGDI-2020-18462* 

 

Indbydelse til generalforsamling 2022 i Kabel- og Ledningssektionen 
 

Medlemmerne i Kabel- og Ledningssektionen indkaldes hermed til generalforsamling:  

 

Torsdag den 10. marts 2022, kl. 13.00-13.45 

 

På Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle . Generalforsamlingen afholdes i forbin-

delse med årsmøde for sektionens medlemmer, jf. vedlagte program.  

 

D A G S O R D E N: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af regnskab for 2021 

4. Fastsættelse af kontingent for 2022 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 

6. Valg af revisor for en 1-årig periode 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 
 
 
ad 3) Godkendelse af regnskab for 2021 

Et revideret regnskab vil blive udsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen.  

 

ad 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 

I 2020 blev Henrik Hassing valgt for en 2-årig periode og er derfor på valg i år. I løbet af 

2021 har Kirsten Kruse afløst Kim Thomsen, og Jacob Thor Hansen er indtrådt i stedet 

for Claus Andersen.  De stiller derfor også op til valg for en 2-årig periode. Alle tre besty-

relsesmedlemmer er villige til genvalg.  

 

De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer Frank Kruse (formand), Allan Pedersen og 

Søren Christensen er ikke på valg i år. Ligeledes er suppleanten Anders Hornshøj  ikke 

på valg. 

 

Der gøres opmærksom på, at i henhold til vedtægternes § 5, har bestyrelsen samt ethvert 

medlem ret til at opstille kandidater til bestyrelsen. Dog skal en kandidatliste, for at 

komme i betragtning, være sekretariatet i hænde senest én måned før generalforsamlin-

gens afholdelse. Eventuelle kandidatlister skal derfor være sekretariatet i hænde senest 

torsdag den 10. februar 2022, og indsendes til sekretariatet tdfs@di.dk. 

 

Bestyrelseslisten og vedtægterne kan findes på sektionens hjemmeside Kabel- og led-

ningssektionen - DI Byggeri Kabel- og Ledningssektionen - DI (danskindustri.dk). 

 

ad 6) Valg ad revisor for en 1-årig periode 

Peter Herman blev genvalgt som revisor på generalforsamlingen i 2021 og er på valg 

igen i  år. Peter Herman er villig til genvalg. 
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ad 7) Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår, at der gennemføres en række vedtægtsændringer, jf. vedlagte for-

slag til ændrede vedtægter. Forslaget indebærer: 

 

• En række konsekvensrettelser som følge af sammenlægningen mellem Dansk Byg-

geri og DI og den efterfølgende sammenlægning med DI BYG, herunder indføres 

krav om, at fremtidige medlemmer af Kabel- og Ledningssektionen også skal være 

medlemmer af DI og DI Byggeri. 

• Danske Anlægsentreprenører er blevet erstattet af Dansk Infrastruktur, hvor sektio-

nens formand kan udpeges til bestyrelsen. 

• Mulighed for fremover at holde generalforsamlingen fuldstændig elektronisk. 

 


