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Indkaldelse til 5. ordinære generalforsamling i PTF  

Tid:  Den 1. maj 2019, kl. 11.00   

Sted: Dansk Gasteknisk Center 

Dr Neergaards Vej 5 B 

2970 Hørsholm   

 

Indlæg fra INBIOM: 

 

Før selve generalforsamlingen vil der være et indlæg fra netværksleder  

Jacob Mogensen, INBIOM. 

Han vil fortælle om muligheder og fordele ved et samarbejde med INBIOM. 

Der forventes spørgsmål og diskussion omkring et sådant samarbejde, som 

ligeledes er et punkt på dagsordenen. 

 

Ca. kl 12:00 frokost, buffet i kantinen. 

 

Efter frokost generalforsamling: 

  

Dagsordenen indeholder følgende punkter: 

1) Valg af dirigent 

2) Formandens beretning – året der gik samt fremtidige planer 

3) Status for arbejdspakker ved DGC 

4) Orientering fra eventuelle strategifølgegrupper 

5) Forelæggelse til godkendelse af regnskab og balance for det sidst af-

sluttede regnskabsår 

6) Forelæggelse til godkendelse af budget for efterfølgende regnskabsår 

inklusiv kontingentfastsættelse. Se forslag fra bestyrelsen for 2020 

7) Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen. Se forslag. 

8) Valg af formand. 

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 er på valg) og suppleanter 

10) Valg af revisor 

11) Eventuelt 

 

 

På valg til bestyrelsen er: 

 

 Jesper Ahrenfeldt (JEA), DTU Kemiteknik (formand) 

 Morten Tony Hansen (MTH), Ea Energianalyse  

 Jens Dall Bentzen (JDB), DALL Energy 
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Budget og kontingent for 2020: 

 

Bestyrelsen foreslår, at beslutningen om kontingent for 2020 udsættes indtil 

PTF’s fremtidige status er fastlagt. Det samme gælder budgettet for 2020. 

Kontingentet for 2019 kan ligeledes blive reduceret. 

 

 

 

Bestyrelsens forslag om samarbejde med INBIOM: 

 

Bestyrelsen foreslår, at Partnerskabet indleder et teknisk og administrativt 

samarbejde med INBIOM (Innovationsnetværket for Bioressourcer). 

 

Det kunne indebære, at PTF ændrer status til at være et under-netværk dre-

vet af INBIOM. 

Det kunne også indebære, at bestyrelsen ændrer status til i stedet at være en 

styregruppe for under-netværket, samt at vedtægterne ændres for Partner-

skabet. 

Yderligere kunne det indebære, at medlemskab kunne gøres gratis, eller 

kontingentet væsentligt nedsættes. 

Disse muligheder vil blive diskuteret ved generalforsamlingen. 

 

Det foreslås, at de nærmere detaljer fastlægges af bestyrelsen i samarbejde 

med INBIOM. 

 

Hvis PTF nedlægges som selvstændig forening, kan foreningens formue 

enten uddeles i henhold til vedtægterne, eller den kan indgå i fremtidige 

arrangementer. Alternativt kan foreningen køres videre med indtægter kun 

fra arrangementer. 

 


