
 

 
 

Dagsorden for generalforsamling i Patriotisk Selskab 
torsdag den 21. juni 2018 kl. 19.00 

i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ 
 

1.   Valg af dirigent 
 
2. Beretning fra bestyrelse og udvalg 
 v. bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Brahesborg. 

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2017/2018 

samt fremlæggelse af budget for regnskabsåret 2018/2019 
v. adm. direktør Nils Rasmussen. 

 
 Årsregnskab 2017 for Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond 
til orientering 
v. adm. direktør Nils Rasmussen. 
 
 Årsregnskab 2017 for A/S Det fynske Landbocenter til orientering 

 v. adm. direktør Nils Rasmussen. 

 
4. Eventuelle forslag fra medlemmerne/bestyrelsen 
 Patriotisk Selskabs vedtægter § 22: 
 ”Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 4, 
 skal skriftligt afleveres til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne 
 forslag samt forslag fra bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 7 dage før general- 
 forsamlingen”. 
 
5. Debat 
    
6. Valg i henhold til vedtægterne  
 Patriotisk Selskabs vedtægter § 21:   
 “Forslag til personvalg på en generalforsamling skal fremsættes skriftligt. Forslag, der skrift- 
 ligt afleveres til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen, udsendes til medlem-
 merne senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
 Sammen med forslag til personvalg skal der foreligge skriftligt samtykke fra den/de personer, 
 der er bragt i forslag.” 
 
 Vedrørende valg til bestyrelse og faglige udvalg henvises til vedtægternes § 10 og 11. 
 

Generalforsamlingen skal foretage følgende valg: 
 
Bestyrelsen: 
A. Bestyrelsesmedlem (formand) Peter Cederfeld de Simonsen, Brahesborg Gods, er på valg. 

Peter Cederfeld de Simonsen er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg. 
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B. Bestyrelsesmedlem Christina Hage, Oreby og Berritzgaard Gods, er på valg. Christina Ha-
ge er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg. 

 
Planteavlsudvalget: 
C. Udvalgsmedlem Jørgen Stougaard, Bonnegaarden, er på valg. Jørgen Stougaard er villig 

til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.   
 

Husdyrbrugsudvalget: 
D. Udvalgsmedlem Jens Erik la Cour Jensen, Dyrehavegård, er på valg. Jens Erik la Cour 

Jensen er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg. 
 

Økonomiudvalget: 
E. Udvalgsmedlem Christoffer Knuth, Knuthenborg Gods, er på valg. Christoffer Knuth ønsker 

ikke genvalg. Som nyt medlem af økonomiudvalget foreslår bestyrelsen Jens Briand 
Thomsen, Bjernegaard. 
 

F. Såfremt formanden for Økonomiudvalget Christina Hage, Oreby og Berritzgaard Gods, ikke 
er genvalgt til bestyrelsen, skal der blandt bestyrelsens fem generalforsamlingsvalgte med-
lemmer vælges en ny formand for Økonomiudvalget.   
  

Revisorer: 
G. Statsaut. revisor Line Hedam, PricewaterhouseCoopers, er på valg. Bestyrelsen foreslår 

genvalg. 
 

H. Folkevalgt revisor Mads Peter Larsen, Raahavegaard, er på valg og villig til at modtage 
genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg. 

 

7. Eventuelt 
 
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget forslag til andre valg end ovenstående. 
 
Fristen for fremsættelse af eventuelle forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 
er torsdag den 7. juni 2018. 


