
 

 
LandboUngdoms medlemmer 
 
 
 
 
 
 
 

Skejby d. 9. september 2022 
 
 

Kommenteret dagsorden til Landsorganisationen LandboUngdoms 

Årsmøde 2022 
 

Lørdag d. 24. september 2022 kl. 9.30 – 16.30 på Høng Landbrugsskole, Finderupvej 9, 4270 Høng. 

 

Program: Kl. 09.00  Morgenkaffe for alle.  

Udlevering af stemmesedler til stemmeberettigede.  

 

 Kl. 09.30  Årsmødet starter 

 Kl. 13.00  Frokost  

 Kl. 14.00  Årsmødet fortsætter 

 Kl. 16.30  Årsmødet slutter 

 

 Kl. 18.00 Årsmødefest 

         

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent og stemmetællere 
3. Hovedbestyrelsens beretning suppleret af beretning for udvalgene 
4. Fremlæggelse af godkendt regnskab, samt status på indeværende budgetår 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af formand for Landsorganisationen LandboUngdom 
7. Valg af repræsentanter og suppleanter til Landsorganisationen LandboUngdoms 

hovedbestyrelse 
8. Valg til udvalg 

a. Traktortrækudvalg 
b. Aktivitets- og kursusudvalg 

9. Kåring af Årets LU’er 2022 og Årets Event 2022 
10. Eventuelt 

 
 
Kommenteret dagsorden: 



 

 

Punkt/ emne Kommentarer 

1. Valg dirigent 
 

Årsmødet skal vælge en dirigent. 

2. Valg af referent og 
stemmetællere 
 

Årsmødet skal vælge én referent og to stemmetællere. 

3. Hovedbestyrelsens 
beretning 
 

 

Hovedbestyrelsen fremlægger beretning for det seneste år 
suppleret af beretninger fra LandboUngdoms udvalg. 
 
Aktivitets- & kursusudvalget 
Traktortrækudvalget 
Landspløjeudvalget 
LandboUngdoms Politiske Udvalg 
 

4. Fremlæggelse af 
godkendt regnskab, samt 
status på indeværende 
budgetår 
 

 

Fremlæggelse af godkendt regnskab for 2020, hvortil det er 
muligt at stille spørgsmål.  
 
Regnskabet blev d. 6. – 7. maj 2022 fremlagt for 
regionsrådsformændene og efterfølgende godkendt af 
hovedbestyrelsen. 
 
Det vil være muligt at få udleveret årsrapporten på årsmødet. 
 
Hovedbestyrelsen giver en status på indeværende budgetår. 
 

5. Indkomne forslag Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer. 
  

6. Valg af formand for 
Landsorganisationen 
LandboUngdom 

Årsmødet skal vælge formand for Landsorganisationen 
LandboUngdom.  
 
Jf. Landsorganisationen LandboUngdoms vedtægter §7, stk. 1 
skal forslag til kandidater fremsendes til Fællessekretariatet 
senest 3 uger før årsmødet. Forslag til kandidat skal være 
underskrevet af mindst ét bestyrelsesmedlem fra minimum 5 
lokale LandboUngdoms foreninger. 
 
Der er modtaget ét forslag til formand, Niels Skovgaard, 
Horsensegnens LandboUngdom.  
 

7. Valg af medlemmer og 
suppleanter til 
Landsorganisationen 
LandboUngdoms 
hovedbestyrelse 

Årsmødet skal vælge tre medlemmer for to år. Følgende 
medlemmer er på valg: 
 

• Bjørn Nielsen, Lemvigegnens LandboUngdom (modtager 



 

 

 

ikke genvalg) 

• Frederik Petersen, Østfyns LandboUngdom (modtager ikke 
genvalg) 

• Gerbrig Postma, Dronninglund LandboUngdom (modtager 
ikke genvalg) 

 
Derudover skal Årsmødet vælge to suppleanter for et år. 
Følgende er på valg: 
 

• Kristian Ballebye, Brønderslev LandboUngdom 

• Helle Hansen, Norddjurs LandboUngdom 

 
Bilag: 
Oversigt over valg 
 

8. Valg til udvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Årsmødet skal vælge repræsentanter til følgende udvalg: 
 
Traktortrækudvalg 
Udvalget består i dag af 7 medlemmer valgt på årsmødet. 
Udvalget konstituerer sig selv med formand og andre relevante 
poster. 
 

• Alex Simonsen, Hjørring LandboUngdom (udtrådt før tid) 

• Jacob Mejlby Mørch, Sydøstsjælland LandboUngdom 
(modtager ikke genvalg) 

• Kasper Johansen, Sydøstsjælland LandboUngdom (modtager 
ikke genvalg) 

• Erik Mønster Nielsen, Horsensegnens LandboUngdom (villig 
til genvalg) 

 
Årsmødet skal vælge 4 medlemmer for 2 år. 
 

Aktivitets- og kursusudvalg 

Udvalget består af fire medlemmer valgt på Årsmødet og en 
repræsentant fra hovedbestyrelsen. 
 

• Emma Christensen, Dronninglund LandboUngdom (villig til 
genvalg) 

• Patrick Nordby Mikkelsen, Herningegnens LandboUngdom 
(modtager ikke genvalg) 
 

• Lasse Toft (suppleant), Lemvigegnens LandboUngdom 
 
Årsmødet skal vælge 2 medlemmer for 2 år og 1 suppleant for et 



 

 år. 
 
Landspløjeudvalg 
Ingen kandidat valgt på årsmødet i 2021. 

 

Landspløjeudvalget indstiller til årsmødet, at der ikke vælges en 
kandidat, da udvalget i forvejen er repræsenteret med 
repræsentanter fra alle regioner. 
 
LandboUngdoms Politisk Udvalg (LUPU) 
Udvalget indstiller til årsmødet, at det fortsætter med sin 

nuværende sammensætning. Har man interesse i at blive en del 

af udvalget rettes henvendelse til udvalget.  

 

Bilag:  

Oversigt over valg 

 

9. Kåring af Årets LU’er og 
Årets Event  
 

 

Årets LU’er 2022 og Årets Event 2022 skal kåres. 

10. Eventuelt 
 

 

 
 

 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Niels Skovgaard  

Formand for Landsorganisationen LandboUngdom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


