
 
 
 

 
 

 
Til medlemmerne af  
Dansk Træplejeforening  
 

 
 
 

  København den 12. marts 2020  
 

Generalforsamling 2020 
 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Træplejeforening 2020. Datoen har været 
offentliggjort på Hjemmesiden og Facebook. Desuden har bestyrelses- og præsidiemedlemmer har fået 
besked via mail. 

 
Tidspunkt: Onsdag den 15. april, kl. 19.00 - bemærk at der er præsidiemøde fra kl. 17.00 
Sted: Skov & Landskab, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C, i den nye fløj 
 

 

Dagsorden i henhold til gældende vedtægter, af  19.04.2018 
 
1.0 Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 
 

2.0 Bestyrelsens årsberetning ved formanden. 
  

3.0 Revideret årsregnskab for 2019, til godkendelse 
3.1 Revideret budet for 2020, til offentliggørelse 
4.0 Fremlæggelse og drøftelse af budget for 2021 og fastsættelse af kontingent for 2021.  
4.1 Foreningens virksomhedsplan for det kommende år fremgår af præsidiemøde referatet.  
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5.0 Valg til bestyrelsen.  

Ord. medlem, på valg for 2 år er: Lars Schultz-Christensen (genopstiller) og Kasper Weitemeyer 
(genopstiller). Begge har deltaget i bestyrelsesarbejdet i mere end 6 år og jf. vedtægternes §7 

skal GF give tilladelse til fortsat begge kan fortsætte i bestyrelsen. 
Suppleant til bestyrelsen skal vælges for et år, nuværende suppleant: Kaare Meyer 

6.0 Valg af præsidium på 10 personer, for 1 år frem til næste GF. 
6.1 Valg til underudvalg, dvs. DM i træklatring (pt. også VM i træklatring), Certificering, 

Bytræseminar og Aktivitetsudvalg 
7.0 Revisor & revisor supleant med regnskabsindsigt, vælges kun i lige årstal.  

På valg er: Jacob B. Vind (genopstiller) 
 

8.0 Behandling af indkomne forslag. Forslag kan sendes til Lars Schultz-Christensen, 
larsch@kk.dk, senest 3 uger før GF, dvs. inden den 25. marts 2020.. 

  

9.0 Særlige forhold (vedtægtsændringer og eksklutioner mv.).  
9.1 Det foreslås at ændre vedtægternes §4 til:  

“Indkaldelse til generalforsamling sker til bestyrelses- og præsidiemedlemmer personligt ex. via 
mail. Andre DTFére inviteres via medier som ex. hjemmeside eller Facebook. Alle 
indkaldes med mindst 4 ugers varsel” 
De nuværende vedtægter beskriver at “Indkaldelse til generalforsamling sker via nyhedsbrevet 
med mindst 4 ugers varsel” 

9.2 Det foreslås at ændre vedtægternes §6.1 til: 
“Formanden indkalder til, og leder minimum 1 præsidiemøde om året” 
De nuværende vedtægter beskriver at “Formanden indkalder til, og leder minimum 2 
præsidiemøder om året” 

9.3 Det foreslås at ændre vedtægternes §6.2 til: 
“Præsidiet holder mindst 1 møde årligt ledet af formanden for DTF” 
De nuværende vedtægter beskriver at “Præsidiet holder mindst 2 møder årligt ledet af 
formanden for DTF” 

10.0 Eventuelt. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Side 2 af 2 

 

mailto:larsch@tmf.kk.dk

