frokost

årsmøde 2017

12.00 - 13.00

?

13.00
Uddeling af Vindmølleprisen

vindmølleprisen
indskrivning
8.30 - 9.00
Ankomst og udlevering af
stemmesedler til generalforsamlingen.
Kaffe og rundstykker i hallen.

mølleejere mødes i
erfa-grupper
9.00 - 9.30
Gruppemøder for ejere af
• Vestas op til og med V66
• Siemens op til og med
2,3 MW combi stall
• Nordex

På møderne opsamles aktuelle spørgsmål og problemer, så
de efterfølgende kan behandles af foreningens tekniske
konsulenter samt indgå i tilrettelæggelsen af efterårets
store erfa- og informationsdag for mølleejere.

8.30 - 12.30
Messeområde, hvor firmaer med
interesser i vindmøllebranchen
præsenterer ydelser og produkter.
Kom og få en snak!

årsmødetale

9.30 - 10.00
Gruppemøder for ejere af
• Vestas fra V80
• Siemens fra 2,3 MW vario speed
• NEG Micon
• Husstandsmøller

Erfa-gruppemøderne ledes af en teknisk konsulent fra foreningen.

medlemmer og firmaer mødes

generalforsamling
13.10
Årsmødetaler og -emne følger senere.
14.00-ca. 16.00
Generalforsamling (med kaffepause ca. kl. 15.)
Dagsorden
1. Valg af to dirigenter, referent og stemmetæller
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse og vedtagelse af årsbudget
6. Fastlæggelse af årskontingenter for det kommende år
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 2 kritiske revisorer
10. Eventuelt
Bestyrelsen består for øjeblikket af Kristian Jakobsen,
Bent Stubkjær, Hans Chr. Sørensen, Verner Olesen, Anker
Nielsen, Per Bjerke Hansen og Jens Petri.
Suppleanter er Gert Kristensen og Michael Kristensen.
På valg er Kristian Jakobsen, Verner Olesen, Anker Nielsen
og Per Bjerke Hansen.

Intersseret i en firmastand?
Læs mere på www.dkvind.dk eller
kontakt Linette Riis på
tlf. 8733 1430 eller lr@dkvind.dk og få
tilsendt uforpligtende materiale.

praktisk
Tid

Lørdag den 25. marts 2017

Sted

Vingsted Hotel og Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten

Pris

100,- kr.

Tilmelding senest den 20. marts på
www.dkvind.dk.

