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Lim
ousine nyt  2019

Besætningsbesøg efter generalforsamlingen hos  
Resdal Limousine
Af Søren Grunnet

Efter generalforsamlingen i Dansk Limousine Forening den 27. 
april 2019, er der mulighed for et spændende besætningsbe-
søg hos Birte og Svend Riis Nielsen (kun 9,3 km fra Søhøjlandets 
regnskab)

Svend startede i 1987 op med krydsninger, i 1989 blev den før-
ste Limousine med stamtavle indkøbt og 1994 blev der startet 
op med det pollede Limousine. Resdal Polled Anton som har 
været insemineringstyr og  blevet solgt på Dansk Limousine 
Forenings avlsdyrsauktion er født i besætningen. Resdal Limou-
sine består i dag af 9 køer med opdræt. Alle dyrene insemineres 
med Dansk Limousine Forenings insemineringstyre, der anven-
des både pollede og hornede tyre. 

Der blev i 2004 bygget en ny stald på 400 m2.

Der er 6 ha jord til ejendommen og lejes yderligere 2 ha og alt 
er udlagt i græs. 

Der fodres med græs ensilage, helsæd og kraftfoder.

Birte og Svend er gode til at deltage i foreningens arrangemen-
ter, så de kender rigtig mange i foreningen. De glæder sig til at 
vise besætningen frem for rigtig mange den 27. april. 

Vel mødt hos Resdal Limousine

En Idalgo kviekalv som her er 3 måneder gammel..

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tid: Lørdag den 27 . april 2019
Sted: Søhøjlandets Regnskabskontor, Nørreskov Bakke 28, 8600 Silkeborg

Program
Kl.   9.30 Kaffe og rundstykker
Kl. 10.00 Ordinær generalforsamling
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Generalforsamling fortsat

Efter generalforsamlingen er der åbent hus hos Birte & Svend Riis 
Nielsen Resdal Bakke 52,  8600 Silkeborg 

Dagsorden, ordinær generalforsamling
1. Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed – her-

under beretninger fra udvalgene
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5.  Fremlæggelse af budget og handlingsplaner for det kom-

mende år
6. Fastlæggelse af næste års kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
 • Søren Grunnet (modtager genvalg)
 • Jan P. Jensen (modtager genvalg)
 • Lene Black (modtager genvalg)

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg til Avlsudvalget. 

 • Freddie Christiansen  (modtager genvalg) 
 • Lars Østergaard (modtager genvalg)
10. Valg til PR-udvalget. På valg er:
 • Carsten Toft  (modtager  genvalg)
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
12. Eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at kontingentet 
er rettidigt indbetalt senest 1. marts 2019.

Dansk Limousine Forening er vært ved morgenkaffe og frokost 

Deltagelse og tilmelding
Tilmelding til frokost og/eller generalforsamling skal ske senest 
onsdag  den 17. april 2019 til emp@seges.dk eller 87 40 52 99. 
Der kan deltage to personer pr. medlemskab – antal deltagere 
skal oplyses ved tilmeldingen.

På bestyrelsens vegne
Søren Grunnet   


