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Dagsorden til DPS generalforsamling 

d. 11. marts 2022 kl. 16.00-19.00 
Hotel Legoland, Billund 

 
 
1) Valg af dirigent – forslag: Ulla Knorr 

2) Formandens beretning 

3) Bestyrelsen indstiller Josef Parnas til æresmedlem – læs indstillingen her 

4) DBPO´s beretning v. Birgitte Norrie 

5) Orientering fra FYP v. Christian Møller 

6) Fremlæggelse af regnskab (v. kasserer Kirsten Ilkjær) 

7) Valg af revisor og valg af kollegial revisor 
(vedtægtsændringer får indflydelse på valg af revisor – se punkt 9) 

8) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent (v. kasserer Kirsten Ilkjær) 

9) Forslag til vedtægtsændringer 
 

Nuværende vedtægter Forslag til vedtægtsændring 
§12 Regnskab og formue 
Stk. 1 
Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. 

 
Stk. 2 
Regnskabet revideres af en revisor og 
af en på generalforsamlingen for 2 år 
valgt kollegial revisor. Sidstnævnte har 
mulighed for genvalg med en maksimal 
sammenhængende funktionstid på 6 år. 

§12 Regnskab og formue 
Stk. 1 
Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. 

 
Stk. 2 
Regnskabet revideres af en revisor og 
af en på generalforsamlingen for 2 år 
valgt kollegial revisor. Sidstnævnte har 
mulighed for genvalg med en maksimal 
sammenhængende funktionstid på 6 
år. 
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10) Valg af formand 
 

Opstiller som formand: 
 

• Merete Nordentoft – læs valgoplæg her 
 
11) Valg til bestyrelse 

 
Modtager genvalg: 

 
• Lene Høgh – læs valgoplæg her 
• Mikkel Rasmussen – læs valgoplæg her 
• Thomas Kirkegaard 

 
Modtager ikke genvalg: 

 
• Gitte Ahle 
• Rasmus Handest 
• Bjørn Ebdrup 
• Sidse Arnfred, udtræder af bestyrelsen 

 
Nyopstillede – forslag 

 
• Signe Düring – læs valgoplæg her 
• Christian Legind – læs valgoplæg her 
• Casper Westergaard – læs valgoplæg her 

 

12) Eventuelt 
 

13) Ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 12. marts 2022 kl. 12.00, Hotel Legoland, 
Billund mhp. vedtægtsændringer i henhold til punkt 9. 
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