
 

 
 

 
 
 
    Frederiksberg d. 20. februar 2020 
 
Til alle medlemmer     
 
 
 
 
 
Indkaldelse til Danske Landskabsarkitekters ordinære generalforsamling 2020 
 
Kære medlem 
 
Hermed indkaldes til Danske Landskabsarkitekters (DL) generalforsamling fredag den 27. marts 2020 kl. 16.00. 
GF bliver i år afholdt på Københavns Universitet, Copenhagen Plant Science Centre, AUD CPSC, Bülowsvej 21 A, 
Frederiksberg.  
 
Du har mulighed for at tilmelde dig en middag ifm. generalforsamlingen. Det koster 300 kr. at deltage i middagen 
inkl. drikkevarer. Middagen finder sted på restaurant Spisehuset 1820 på Frederiksberg Allé 31. Betaling sker 
med kontingentopkrævningen for 2. kvartal 2020.  
 
Bemærk at hvis du kommer vest for Storebælt tilbyder DL transportgodtgørelse (standard- og pladsbillet til bus 
eller tog). Kontakt sekretariatet for yderligere oplysninger. 
 
Tilmelding til generalforsamling og middag senest den 18. marts via dit medlemslogin på 
www.landskabsarkitekter.dk. 
 
Vedlagt en foreløbig dagsorden. Emner, der ønskes behandlet til vedtagelse på generalforsamlingen, skal i hen-
hold til DL´s vedtægter § 9 punkt 5 være sekretariatet i hænde senest 21 dage før. Det vil sige senest den 6. 
marts. Fraværende medlemmer kan stemme ved fuldmagt til generalforsamlingen. Fuldmagt udstedes i to ek-
semplarer. Den ene skal være bestyrelsen i hænde før mødet, det andet eksemplar medbringes af fuldmagtin-
dehaveren. Ingen kan disponere over mere end to fuldmagter. Fuldmagter kan kun omfatte de punkter, der er 
opført på dagsorden. 
 
Du kan finde DL´s vedtægter på www.landskabsarkitekter.dk  OM OS  OM FORENINGEN. 
 
I år er der valg til fire bestyrelses- og to suppleantposter. Derudover er der valg til parlamentarisk revisor og 
revisorsuppleant, én udvalgs- og én suppleantpost til Landskab redaktionsudvalg og én post til bedømmelses-
udvalget (offentligt ansat). Hele Retsudvalget er på valg – i alt syv udvalgsposter. Alle mdl´ere er velkommen til 
at stille op til valg. 
 
Bemærk at årsberetningen ”KUREREN” med den endelige dagsorden til generalforsamlingen udsendes digitalt. 
Hvis du ønsker at få tilsendt et trykt eksemplar af ”KUREREN”, kan du henvende dig til sekretariatet pr. mail 
dl@landskabsarkitekter.dk eller tlf. 33 32 23 54.  
 
Vel mødt! 
 

 
Lillan Thomsen 
Daglig leder 
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