
 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i                              Gladsaxe. 

Tirsdag d. 28. marts kl. 19-21.30 

Højgård, Bagsværd Hovedgade 274, 2880 Bagsværd. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere og referent og registrering af fremmøde. 

3. Beretning fra bestyrelsen. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse og fastlæggelse af lokalt kontingent. 

5. Behandling af forslag fra medlemmer. 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter. Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 5 medlemmer. Medlemmerne   vælges 

for 2 år af gangen. Ved den første ordinære Generalforsamling efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. 

De kan genvælges. Rækkefølgen findes ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter valget og 

meddeler generalforsamlingen. 

Der vælges op til 2 suppleanter (de rangeres efter stemmetal) såfremt der er kandidater.  

7. Valg af udvalgsmedlemmer 

8. Valg af politiske kandidater 

9. Ændring af vedtægter 

10. Valg af ekstern revisor 

11. Eventuelt – herunder ikke forslag til afstemning. 

 

 

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, så skal du meddele det senest 2 uger før afvikling af generalforsamling dvs. 

senest d. 14.03.17 på mailadressen: gladsaxe@alternativet.dk eller til et medlem af bestyrelsen. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal stilles af minimum 3 medlemmer og være bestyrelsen i 

hænde senest 2 uger før afvikling af generalforsamling, dvs. senest d. 14.03.17 på mailadressen: 

gladsaxe@alternativet.dk . Indkomne forslag udsendes senest 10 dage før generalforsamling til foreningens 

medlemmer, dvs. senest d. 18.03.17 via mail til medlemmer. 

Under punkt valg af politiske kandidater anvendes følgende stemme- og optællingsprincip: 

Alle fremmødte har samme antal stemmer som antallet af opstillede kandidater. Man bruger sin stemme på de 

kandidater man ønsker at opstille. Når en kandidat har opnået over 50 procent af de mulige stemmer, så er 

kandidaten valgt (hvis man ikke ønsker at stemme på en kandidat, så undlader man at stemme).  

Hvis nogen i kredsen ønsker en anden måde at stemme på, så skal det indsendes til bestyrelsen via mail: 

gladsaxe@alternativet.dk senest d. 14.03.17. Forslaget skal til afstemning og kan vedtages med minimum 2/3 flertal. 

 

Bestyrelsen for Alternativet Gladsaxe 

Mogens Juul / forperson 


