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Referat fra PEFC Danmarks Generalforsamling d. 29/4 2020 kl. 10.30 – 
12.00 – via Go-To-Meeting. 

 
Dagsorden: 

1)  Valg af dirigent  

2)  Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed  

3)  Aflæggelse af det reviderede regnskab og orientering om budget  

4)  Fastlæggelse af medlemskontingent  

5)  Valg af bestyrelsesmedlemmer  

6)  Valg af formand og næstformand – vælges blandt bestyrelsesmedlemmer  

7)  Valg af revisor  

8)  Indkomne forslag  

9)  Eventuelt  

Se vedhæftede præsentation for liste over deltagere, samt beretning, regnskab mv. 

 

Ad. 1 Valg af dirigent 

Simon Auken Beck blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  

 

Ad. 2 Beretning fra bestyrelse om foreningens virksomhed.  

Formanden for PEFC Danmark, Palle Thomsen, fremlagde beretning for sidste års aktiviteter og 
de nyeste aktiviteter. Se vedlagte præsentation – bilag 2. 

Spørgsmål: 

Niels Peter – Kun lille fremgang i antallet af hektar skov, hvordan kan det forklares?  
MT: Det er en kort periode for jan-apr 2020. Hvis man ser tilbage på 2019 går det meget godt med 
en stigning på ca. 20.000 ha. 

Niels Peter – Hvad med gensidig anerkendelse mellem PEFC og FSC? 
PT: Vi har indledt en dialog om et forstærket samarbejde med FSC. Det er et første skridt mod et 
tættere samarbejde. 
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MT: Vi arbejder også for at PEFC også vil blive anerkendt af organisationer som Forbrugerrådet 
(ønsker kun at godkende ét miljømærke indenfor hver sektor) og WWF.  

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen. 
 

Ad. 3 Aflæggelse af det reviderede regnskab og orientering om budget 
 
Palle Thomsen, formand for PEFC Danmark, gennemgik det reviderede regnskab for 2019, som 
var underskrevet af den valgte revisor og bestyrelsen.  

Palle Thomsen fremlagde budgettet for 2020, som er godkendt af bestyrelsen. 
 
Regnskabet blev godkendt.  
 

Ad. 4 Fastlæggelse af medlemskontingent 

Bestyrelses kom med et forslag om 1 % i stigning i kontingentet til 3.853 kr. pr. medlem for 2020 
for gruppe 1 og gruppe 2, og at det forsat skal være gratis for medlemmer i gruppe 3. 

Dette blev vedtaget af generalforsamlingen.  

 

Ad. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Følgende kandidater blev opstillet og enstemmigt valgt til bestyrelsen. 
 

Gruppe 1: Periode: 

Ditlev Berner 2 år 

Gruppe 2:   

Henrik Skibsted 2 år 

Jakob Klaumann 2 år 

Gruppe 3:  

Ingen på valg  

 
 
Ad. 6 Valg af formand og næstformand.  
 
Valg af formand: Palle Thomsen blev enstemmigt genvalgt som formand.  
 
Valg af næstformand: Ditlev Berner og blev ligeledes enstemmigt genvalgt.  
 
 
Ad. 7 Valg af revisor 
 
Niels Peter Dalsgaard Jensen blev genvalgt som revisor. 
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Ad. 8 Indkomne forslag  
 
Ingen forslag modtaget. 
 
Ad. 9 Eventuelt 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Formanden takkede ligeledes dirigenten for veludført arbejde.  
     


