Kære DZK-medlem
Dato: d. 27. – 2. - 2015.

Hermed den endelige indkaldelse og dagsorden til DZKs ordinære generalforsamling 2015.
Dato: Lørdag d. 7. marts 2015.
Sted: Fyns Naturværksted, Bjerrebyvej 34 – Tåsinge - 5700 Svendborg
12.00. Generalforsamling
14.30 -15.00 kaffepause
Kl. ca. 18.00 Aftensmad på ” Fyns Naturværksted”.
Betalt kontingent er en betingelse for at deltage i generalforsamlingen.
Skriftlige stemmer. Medlemmer der ikke deltager i generalforsamlingen kan indsende skriftlige stemmer vedr.
valgene og de indkomne forslag. Skriftlige stemmer skal sendes til Kim Højland som brev eller på mail.
Til de der møder sultne op er der skiveskåret brød og pålæg, så man kan smøre en mellemmad inden
generalforsamlingen.Drikkevarer kan købes.
Tilmelding. Af hensyn til opstilling af borde og bespisning vil vi gerne have at man melder sin deltagelse til
en af undertegnede:
Kim Højland: Tlf.: 30 31 60 91 mail: kim@fynsnatur.dk
Vagn Reitz: Tlf.: 20 49 16 91 e-mail v.reitz@dlgmail.dk
Med venlig hilsen
Kim og Vagn
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Dagsorden for DZKs ordinære generalforsamling d. 7. marts 2015.
1. Mødet åbnes - velkomst
2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmeudvalg.
4. Bestyrelsens beretning. Herunder orientering om status for konservatorernes registrering i
Fødevarestyrelsen og orientering fra ETF.
5. Regnskabet. Herunder plejer vi at fastsætte kontingent og forskellige honorarer. Dette punkt er flyttet til
punkt 9 - indkomne forslag.
6. Orientering fra det fgl. udvalg v. Ole Høegh Post.
7. N. H. Gustaffsons midler står pt. på en højrentekonto i Jutlander Bank med en forrentning på 3.5%.
Aftalen udløber d. 31. – 12. - 2015. Hvordan skal pengene anbringes i fremtiden?
Der er tre muligheder til drøftelse:
1. Anbringelse på en indlånskonto til en meget lav rente.
2. Anbringelse i værdipapirer med en lav risiko, men et bedre afkast end punkt 1.
3. Anbringelse i værdipapirer med en højere risiko.
8. Regulering af elevlønninger i henhold til DZKs uddannelsesvedtægter.
De gældende satser vedtaget i 2013 er:
1. år….7.500 kr. pr. måned
2. år…. 8.400 kr. pr. måned
3. år….9.900 kr. pr. måned
4. år…11.500 kr. pr måned
9. Indkomne forslag.
1. Forslag til ændring af DZKs foreningslove § 7. stk. 5 punkt. a og b - se bilag.
2. Fastsættelse af kontingent og div. Honorarer - se bilag
3. Ændring af DZKs uddannelsesvedtægter - se bilag

10. Valg:

a. Formand – på valg Vagn Reitz – genopstiller ikke - træder helt ud af best.
b. Bestyrelsesmedlem. Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for VR.
? evt. valg af ny næstformand
c. 1. bestyrelsessuppleant - på valg: Mikkel Ivar Jensen
d. 2. bestyrelsessuppleant - på valg: Morten Boesen
e. Medlem af det faglige udvalg - på valg: Erling Mørch
f. Suppleant til det faglige udvalg - på valg: Jacob Strunge
g. Revisorsuppleant På valg: Annette Syberg Henriksen .
h. Valg af to delegerede til ETFs generalforsamling d. 17. maj

11. Hjemmesiden.
12. Europamesterskabet 2015 evt. fælles transport mm.
13.Næste års generalforsamling.
14. Eventuelt.
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