GENERALFORSAMLING 2021
Indkaldelse til generalforsamling i VVS-Teknisk Forening blev
annonceret den 27. november, 2020 på www.danvak.dk
Grundet Corona nedlukningen er generalforsamlingen overgået fra at
være et fysisk møde til at være er online web møde.
Tirsdag den 30. marts 2021 kl. 15.00

VVS-Teknisk Forening
Islands Brygge 26
2300 København S
Tlf.
E-mail

+45 3636 9060
info@danvak.dk

Cvr.nr. 26 66 75 34
www.danvak.dk

Mødested: Via TEAMs video møde.
22. marts 2021

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Årsregnskabet for kalenderåret 2020 vises på www.danvak.dk efter generalforsamlingen.
4. Forelæggelse og drøftelse af indeværende (2021) års budget og næste års (2022) samt fastsættelse
af indmeldelsesgebyr og kontingenter.
Budget for perioden 2021 og 2022 vises på www.danvak.dk efter generalforsamlingen.
Kontingent i år 2022 foreslås ændret til:
kr. 1,495.00 for ordinært medlemskab,
kr. 625.00 for seniorer,
kr. 0 for juniorer, æresmedlemmer.
Kontingent for bidragydende medlemmer/IDA HVAC fastsættes på IDA HVACs generalforsamling.
Indmeldelsesgebyr kr. 0.
Det skal nævnes at årsagen til denne kontingentstigning, er at alle VVSTF’s medlemmer gratis kan deltage
i online temamøde fra DEN 1. januar 2022.
5. Forslag fremsat af bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår at datterselskabet Danvak ApS re-kapitaliseres.
Danvak ApS har lidt hårdt under Corona-krisen og regeringens nedlukning af samfundet. Grundet
manglende mulighed for gennemførsel af fysiske kurser, konferencer og fysiske temamøder har Danvak
ApS mistet sin egenkapital. Bestyrelsen i VVSTF ønsker at re-kapitalisere Danvak ApS med i alt kr.
327.263,00 kr. Dette for at genetablere selskabets egenkapital.
Kan Generalforsamlingen stemme for denne re-kapitalisering af Danvak ApS?
6. Forslag fremsat af medlemmerne
Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
7. Valg af formand
Formanden Christina B. Daél ønsker at udtræde som formand.
Bestyrelsen foreslår at Ane Buch vælges til Formand. – Ane giver en kort intro af sig selv og herefter
stemmes der.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
a)
Stig Birkemose udtræder af bestyrelsen grundet valgperiode udløb
og bestyrelsen foreslår derfor Michael H. Nielsen valgt til bestyrelsen
Michael giver en kort intro af sig selv og så stemmes der
b)

Nickolai Brade ønsker at udtræde af bestyrelsen og bestyrelsen foreslår derfor
Ongun Berk Kazanci valgt til bestyrelsen
Ongun giver en kort intro af sig selv og så stemme der.

c)

Jørgen Flohr Schultz forslås genvalgt til bestyrelsen for genvalgsperiode 2

d)

Claus Madsen foreslås genvalgt til bestyrelsen for genvalgsperiode 2

e)

Vælges Ongun Berk Kazanci til bestyrelsen er der en ledig suppleant plads. Bestyrelsen har
ikke indstillet nogen til denne plads, er der forslag til suppleant nr. 2 i forsamlingen?
Hvis ja, så stemmes der, hvis nej, har VVSTF kun en suppleant det næste år.

9. Valg af statsautoriseret revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens Kibsgaard Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab.
10. Eventuelt
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