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GENERALFORSAMLING 2019 
 
Indkaldelse til generalforsamling i VVS-Teknisk Forening blev  
annonceret den 15. januar, 2019 på www.danvak.dk og  
i HVAC Magasinet d. 13. februar 2019 til: 
 
Mandag den 18. marts 2019 kl. 15.00 
Mødested: Danvak, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup 

 
                         18. marts 2019 

DAGSORDEN 
 
1. Valg af dirigent  
 
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 
 
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
  
4. Forelæggelse og drøftelse af indeværende (2019) års budget og næste års (2020) samt fastsættelse 

af indmeldelsesgebyr og kontingenter. 
  
 Kontingent i år 2020 foreslås fastsat til:   
 kr. 1,150.00 for ordinært medlemskab,  
 kr. 490.00 for seniorer,  
 kr. 0 for juniorer, æresmedlemmer. 
 Kontingent for bidragydende medlemmer/IDA HVAC fastsættes på IDA HVACs generalforsamling.  
 Indmeldelsesgebyr kr. 0. 
 
5. Forslag fremsat af bestyrelsen 
 Der er ingen forslag fra bestyrelsen. 
 
6. Forslag fremsat af medlemmerne 
 Der er ingen forslag fra medlemmerne. 
 
7. Valg af formand 
 Nuværende formand Lars Sønderby Nielsen er på valg og genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller Christina 

B. Daél til valg som formand. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

a) Stig P. Birkemose har siddet i sin 2. valgperiode på 2. år og er på valg til 3. valgperiode 
b) Jesper L. Videsen er på valg og genopstiller ikke. Et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges 
c) I fald af Christina B. Daéls valg til formand, er en menig bestyrelsesplads ledig til besættelse 
d) Suppleanter Jesper Andreasen (1. suppleant) og Claus Madsen (2. suppleant) er ikke på valg 

 
 Bestyrelsen foreslår: 

Ad. a) Stig P. Birkemose genvælges som menigt bestyrelsesmedlem  
Ad. b) Jørn F. Schultz vælges som menigt bestyrelsesmedlem 
Ad. c) Claus Madsen vælges som menigt bestyrelsesmedlem 
Ad. d) I fald Claus Madsen bliver valgt ind i bestyrelsen, kan generalforsamlingen genbesætte en ledig 

plads som 2. suppleant 
 
9. Valg af statsautoriseret revisor 
 Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens Kibsgaard Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab. 
 
10. Eventuelt 
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