Generalforsamling 2017
Liberal Alliance Fjordbyerne
I henhold til vedtægterne for Liberal Alliance Fjordbyerne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.
Tidspunkt

8. maj 2017 kl. 19:00

Sted

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Mikkel Kruse som dirigent, og Søren Rømer som referent.
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
v/ Formand Michael Herløv
4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse
v/ Kasserer Kjeld Wetlesen
5. Godkendelse af budget
v/ Kasserer Kjeld Wetlesen
6. Vedtægtsændringer
Landsforeningens vedtægter blev ændret i 2016 og det pålægges lokalforeningerne at ajourføre de
lokale vedtægter tilsvarende i 2017. Bestyrelsen har herudover foreslået et par ændringer, der blandt
andet gør det muligt for spidskandidater at være medlem af bestyrelsen. Se forslag til
vedtægtsændringer på foreningens hjemmeside.
7. Behandling af indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
8. Valg af formand for 1 år
Bestyrelsen foreslår Kjeld Wetlesen som foreningens nye formand.
Flere?
9. Valg af 1-5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev sidste år valgt ind for to år, og er således ikke på valg i år:
- Michael Herløv
- Kjeld Wetlesen
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i år:
- Anne-Marie Tørnes-Hansen (genopstiller)
- Thomas Lind (genopstiller)
- Christian Wilken (genopstiller ikke)
Nye kandidater:
- Marianne Porsborg (ønsker formelt medlemskab, hvis ændrede vedtægter (pkt. 6) er besluttet)
- Søren Rømer (ønsker formelt medlemskab, hvis ændrede vedtægter (pkt. 6) er besluttet)
- Thomas Rømer Svendsen (LAU)
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- Andre kandidater er meget velkomne
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
- P.t. ingen kandidater
11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år
Bestyrelsen foreslår Annette Rømer
12. Eventuelt

Kl. 20:00:
May-Britt Kattrup, Liberal Alliances folketingsmedlem fra Nordsjælland, fortæller om den politiske
situation og livet på Borgen.

