
 
Til alle medlemmer i Dansk tractor pulling 

     Skjern den. 30. oktober 2020 

 

Årsmøde 2020 

Vi har haft kontakt til ”Corona-Hotline” og fået bekræftet at vi ud fra nuværende restriktioner (27/10-2020) fortsat 

lovligt kan afvikle generalforsamling med op til 500 personer hvis man er placeret så alle deltagere har ansigtet 

vendt samme vej (det store forsamlingsloft), derfor har vi besluttet at holde fast i datoen ”14. november klokken 

12.00” for afvikling af ”Årsmøde 2020” med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af protokolfører og stemmetællere.  

3. Bestyrelsens beretning  

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og godkendelse heraf.  

5. Fremlæggelse af budget for 2021 og godkendelse heraf.  

6. Fastsættelse og godkendelse af kontingent for 2022  

7. Indkomne forslag. (se forslag fra Jesper Madsen længere nede) 

8. Åben talerstol. (Debat uden afstemning.)  

9. Valg af formand (Udgår i 2020)  

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (udgår i 2020)  

11. Valg af intern revisor. (På valg er: Jesper Madsen)  

12. Eventuelt. 

 

Endnu en gang skal vi henstille stil at alle der ønsker at deltage tilmelder sig på tilmeld@tractorpulling.dk da dette 

er en stor del af grundlaget for at vi kan sørge for korrekt opstilling af stole/borde, hvis der dukker nogle op der ikke 

er tilmeldte og vi derved får svære ved at overholde kravene bliver vi nød til at afvise dem der ikke er tilmeldte. 

Vi holder selvfølgelig løbende øje med myndighedernes anbefalinger, og der vil derfor også kunne komme ændringer 

i nuværende planer ud fra dette, så følg med på hjemmesiden for seneste opdateringer. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Indkommende forslag til årsmøde 2020: 

Fra: jesper madsen <jespermadsen@hotmail.com> 

Date: ons. 30. sep. 2020 07.54 

Subject: indkommende forslag til generalforsamling 

To: lro@tractorpulling.dk <lro@tractorpulling.dk>, ob@tractorpulling.dk <ob@tractorpulling.dk> 

Cc: Kp@tptech.dk <Kp@tptech.dk> 

Hej jeg vil gerne fremsætte 2 forslag til vedtægtsændringer 
markeret med rød det man vil have ændret fra  

Markeret med grøn ny ordlyd/ ny tekst 

paragraf 5 sidste del   

5. Årsmøde. Dansk Tractor Pulling afholder årsmøde i november, datoen offentliggøres senest 1. september, 

årsmøde for alle medlemmer med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af protokolfører og 

stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og godkendelse heraf. 5. 

Fremlæggelse af budget og godkendelse heraf. (årsregnskabet kan rekvireres af medlemmerne ved at sende en mail 

til regnskab@tractorpulling.dk og vil herefter blive tilsendt ca. en uge inden mødet) 6. Fastsættelse og godkendelse 

af kontingent. 7. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 1. weekend i oktober. 8. Åben talerstol. 

(Debat uden afstemning.) 9. Valg af formand. (pt. kun lige år.) 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 11. 

Valg af intern revisor. 12. Eventuelt.  

Til årsmødet skal indkaldelse samt evt. indkomne forslag være medlemmerne i hænde senest 2 uger inden mødet. 

Bestyrelsen kan beslutte, at andre interesserede indbydes til årsmødet. Referat af årsmødet offentliggøres. 

Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 % af medlemmerne 

indgiver skriftlig begæring herom. Indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel. Stemmeberettiget ved årsmødet er 

alle medlemmer der har indbetalt kontingent og er fysisk til stede ved årsmødet 

Erstattes med 

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt 

Begrundelse er man af og til er forhindret i at deltage, det kan være et forsamlingsforbud, sygdom eller arbejde. 

Derfor mener jeg det er en nødvendighed at åbne denne mulighed op igen.  dermed kan du stemme hvis du er der 

eller forhindret og er man ligeglad skal/behøves man ikke videregive sin fuldmagt 

 

12. Vedtægtsændringer og opløsning. Eventuelle ændringer i vedtægterne sker med 2/3 flertal af de fremmødte 

medlemmer på årsmødet. 

Erstattes med 

kræver 2/3 flertal af de tilstedeværende plus gyldige fuldmagter, hvis sådanne er indgået. Samlede antal afgivne 

stemmer skal udgøre mindst50 procent af det samlede antal aktive medlemmer 

Eventuel opløsning af Dansk Tractor Pulling skal bekræftes på 2 årsmøder og kræver første gang 2/3 flertal og skal 

ved det efterfølgende møde bekræftes ved almindeligt flertal. Én stemme mere end halvdelen af stemmerne. Ved 

opløsning af Dansk Tractor Pulling skal eventuel nettogæld, som hviler på Dansk Tractor Pulling, søges afviklet efter 

bestyrelsens forslag, før foreningens opløsning En eventuel nettoformue kan enten hensættes til genetablering af en 

landsdækkende forening eller videregives til almengørende formål.  

samme begrundelse som ovenstående 

hilsen Jesper Madsen  
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