ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS
Dagsorden til ordinær generalforsamling
torsdag, den 19. april 2018 kl. 17.30
i Loungen på Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82, Esbjerg.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i 2017
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2017 til godkendelse
4. Indkomne forslag
A. Bestyrelsen foreslår:
- § 12 stk. 9 udgår og som nyt stk. 9 placeres den nuværende § 15 stk. 2
- §§ 13, 14 og 15 bytter plads
- § 15 stk. 2 overføres til § 12
- § 15 stk. 1, sidste punktum, udgår
Forslaget er i hovedsagen redaktionelt.
- § 12 samler reglerne om valg og valgbarhed til repræsentantskabet, og en gentagelse fjernes.
- §§ 13, 14 og 15 bytter plads for yderligere at samle reglerne om valg og valgbarhed.
Men der er også en enkelt realitetsændring.
- I § 15 stk. 1 foreslås den nuværende begrænsning i bestyrelsens stemmeret fjernet.
		Repræsentantskabet har 32-34 medlemmer og er allerede i kraft heraf sikret
		uafhængighed af bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til selskabets repræsentantskab
Følgende er på valg:
Esbjerg Kommune:
Johnny Søtrup (modtager genvalg)
Esbjerg Kommune:
Karen Baungaard (kan ikke genvælges)
Varde Kommune:
Herman Jensen (kan ikke genvælges)
Vejen Kommune:
Børge Baagø (genopstiller ikke)
Billund Kommune:
Judith Sørensen (kan ikke genvælges)
Tønder Kommune:
Jørgen Bjerregaard (kan ikke genvælges)
Kolding/Haderslev/
Åbenrå/Sønderborg:
Peter Hansen (bestyrelsesmedlem)
6. Valg af revisor
På valg: Deloitte
7. Eventuelt
Esbjerg, den 1. april 2018
Arne Paabøl Andersen, bestyrelsesformand, Peter Ringtved, adm. direktør
Årsrapport 2017 er fremlagt på selskabets kontor, Norgesgade 1, Esbjerg fra den 12. april 2018
hvor årsrapporten også kan ses på selskabets hjemmeside www.dsvp.dk.
	Efter generalforsamlingen og inden foredraget med regionsrådsformand Stephanie Lose er der
et let traktement.

Husk tilmelding
Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest onsdag den 11. april til
selskabets kontor på mail ejerbog@dsvp.dk eller på telefon 76 11 78 06.
Senest samme tidspunkt skal det meddeles, hvis man ønsker at gøre brug af
fuldmagt jf. vedtægterne. Fuldmagtsblanket kan rekvireres på selskabets kontor.
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