
TIRSDAG D. 24. NOVEMBER 2020

Invitation 

Digitalt årsmøde



Årsmøde
Vi har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til Frilands digitale årsmøde for leverandører.

Tirsdag den 24. november 2020 kl. 14.00-16.30 

Grundet anbefalingerne og regler omkring forsamlingsforbud, bliver dette årsmøde afholdt via en digital  
løsning, hvor deltagere følger med hjemmefra via et videolink. Her vil formanden, næstformanden og  
direktøren komme med deres beretninger. Valghandlingerne vil blive afviklet løbende gennem mødet.  
Vi anerkender, at et digitalt årsmøde ikke er optimalt, men det er den mulige løsning givet de COVID-19  
restriktioner, vi har i samfundet i øjeblikket.  

Det er vigtigt, at man tilmelder sig, da man ellers ikke vil kunne deltage eller stemme til valgene. Når  
man tilmelder sig, vil man efter tilmeldingsfristen (5-6 dage før mødet) modtage en email med praktiske  
informationer om det digitale setup, herunder, hvordan man tilgår denne, hvem man kan ringe til i  
tilfælde af, at der opstår problemer m.m. Årsmødet og valghandlingerne foretages i overensstemmelse 
med de gældende regler med de nødvendige tilpasninger som følger af brugen af et digitalt setup. 
Løsningen er simpel og ligetil og vi forventer et stort fremmøde som sædvanligt. Som ved tidligere 
årsmøder vil man stadig have mulighed for at ytre sig.

PROGRAM FOR ÅRSMØDET

14.00  Velkomst og indledning v/ Peter Fallesen Ravn, formand.

Næstformand Nicolaj Pedersen har ordet.

 Beretning om årets resultat og aktiviteter i Friland v/direktør Claus Hein.

I løbet af mødet vil følgende valg blive gennemført:

• Én kandidat fra frilandsgrisleverandørerne til Frilands bestyrelse.

• To kandidater fra de økologiske kreaturleverandører til Frilands bestyrelse.

• Tre kandidater fra de økologiske griseleverandører til Frilands bestyrelse. 

• Fire medlemmer til Frilandsgrisudvalget.

Spørgsmål og debat. 

Tilmeldingsfrist til mødet er tirsdag den 17. november 2020 – se sidste side.

Randers, 5. november 2020

Med venlig hilsen

Friland A/S

Claus Hein
Direktør
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INDSTILLING AF KANDIDATER 
TIL FRILANDS BESTYRELSE

Hvert år indstiller Frilands leverandører seks bestyrelsesmed-
lemmer til generalforsamlingen. Alle producentgrupper, der har 
en omsætningsandel på mere end 10%, kan indstille én person. 
Derudover beregnes ud fra omsætningens størrelse (efter den 
D’Hondtske metode), hvor mange personer hver gruppe kan 
indstille. Valget af personer, der indstilles, sker på årsmødet.

På dette årsmøde skal leverandørerne indstille tre leverandører 
af økologiske grise, to leverandører af økologiske kreaturer og 
én frilandsgrisleverandør til generalforsamlingen. De fire øvrige 
bestyrelsesmedlemmer udpeges af Danish Crown på selve gene-
ralforsamlingen.

Friland bestyrelse  
Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

• Peter Fallesen Ravn, griseleverandør, udpeget af Danish 
Crown (formand)

• Nikolaj Pedersen, leverandør af økologisk gris 
(næstformand) 

• Torben Langer, leverandør af økologisk gris 
• Niels Schelde Jensen, leverandør af økologisk gris
• Frode Flyvbjerg Kristensen, leverandør af økologiske 

kreaturer 
• Mads Lystbæk, leverandør af økologiske kreaturer
• Nielli Simmelsgaard, leverandør af frilandsgris
• Signe Wenneberg, forfatter og foredragsholder, udpeget 

af Danish Crown
• Finn Klostermann, Executive Vice President, 

CEO Danish Crown Beef, udpeget af Danish Crown
• Kasper Lenbroch, CEO Danish Crown Foods, udpeget af 

Danish Crown
• Erik Bredholt, formand Danish Crowns bestyrelse 

(kommitteret medlem) 

VALG AF KANDIDATER TIL UDVALG
FRILANDSGRISUDVALGET

Nuværende medlemmer:

• Nielli Simmelsgaard 
• Bo Bejer 
• Jan Olesen 
• Torben Pedersen 

STEMMEBERETTIGEDE  
OG VALGBARE KANDIDATER

Alle økologiske leverandører, der er andelshavere i Danish Crown 
AmbA som producenter af produkter tiltænkt afsætning i Friland 
og ikke definitivt er ophørt som aktiv leverandør til Leverandør-
selskabet Danish Crown AmbA, er berettigede til at stemme til 
indstillingen af økologiske leverandører til Frilands bestyrelse.

Alle Frilandsgrisleverandører, der er andelshavere i Danish Crown 
AmbA, som producenter af produkter tiltænkt afsætning i Friland 
og ikke  definitivt er ophørt som aktiv leverandør til Leverandør-
selskabet Danish Crown AmbA, er berettigede til at stemme til 
indstillingen af en Frilandsgrisleverandør til Frilands bestyrelse 
samt stemme til valg af medlemmer til Frilandsgrisudvalget.

Valgbare kandidater til poster i Frilands bestyrelse og Frilands- 
griseudvalget er alene leverandører af henholdsvis økologiske 
dyr og frilandsgrise, der er andelshavere i Danish Crown AmbA, 
og som
– producenter af produkter tiltænkt afsætning til Selskabet;
– sidder i et uopsagt andelshaverskab;
–  ikke definitivt er ophørt som aktiv leverandør til Leverandør- 

selskabet Danish Crown AmbA;
 – ikke har sæde i et konkurrerende slagteriselskabs medlems- 

organer; og som
–  i tilfælde af nyvalg skriftligt eller mundtligt har tilkende- 

givet at være villig til at modtage valg; 

TILMELDING TIL FRILANDS DIGITALE ÅRSMØDE
senest d.  17.  november 

Tilmelding via Danish Crown Ejerside:  www.danishcrown.dk/ejer eller appen Ejer
Du skal bruge dit brugernavn og password. 

Gå ind under “Arrangement tilmelding”

12  Friland digitale årsmøde
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