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    Kolding, den 30. december 2017 

 

Indkaldelse til ordinært årsmøde i Alternativet Kolding 

 

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 18.30 (spisning fra kl. 18.00) i Lille 

Sal i kælderen på Kolding Bibliotek.  
 

Kære medlem af Alternativet Kolding.  

 

Du indkaldes hermed til ordinært årsmøde i lokalforeningen Alternativet Kolding.  

 

Årsmødedagsorden 

Årsmødets endelige dagsorden udsendes senest to uger inden mødet jf. nedenstående, og 

vil som minimum indeholde punkter jf. vedtægterne:  

 

1.   Valg af dirigent 

2.   Valg af stemmetællere og referent(er) 

3.   Bestyrelsens beretning for lokalforeningen 

4.   Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

5.   Behandling af vedtægtsændringer 

5a. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer  
6.   Valg af forperson 

7.   Valg til bestyrelsen 

8.   Valg af revisor(er) 

9.   Eventuelt 

 

Vedtægterne finder du her: 

https://drive.google.com/a/alternativet.dk/file/d/0B60IYHJA05WrTzIxaEYzV3N2OE0/view?us

p=sharing  

 

Forslag 

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, herunder vedtægtsændringsforslag, skal være 

fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse, det vi sige senest 

mandag den 29. januar 2018.  

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum tre 

medlemmer af lokalforeningen Alternativet Kolding.  

Vi opfordrer til, at eventuelle forslag drøftes og afstemmes på medlemsmødet onsdag den 

10. januar 2018 jf. nedenstående punkt herom.  

          

https://drive.google.com/a/alternativet.dk/file/d/0B60IYHJA05WrTzIxaEYzV3N2OE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/alternativet.dk/file/d/0B60IYHJA05WrTzIxaEYzV3N2OE0/view?usp=sharing


2 

 

 

 

 

 

Bestyrelseskandidater og kandidater til andre valg 

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur 

senest fire uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag, hvor kandidaturet kort 

motiveres.  

Opstillingsgrundlag sendes skriftligt til forperson John Thomsen på kolding@alternativet.dk   

 

På både ‘Jeg går til Alternativet’-mødet torsdag den 4. januar 2018 om aftenen på Tobbers 

og på medlemsmødet omtalt herunder, vil det være muligt at tale med nuværende 

bestyrelsesmedlemmer om bestyrelsesarbejdet.  

Til orientering afholder bestyrelsen i Alternativet Kolding næste møde onsdag den 3. januar 

2018.  

 

Vigtigt årsmødeforberedende medlemsmøde 

På medlemsmødet onsdag den 10. januar 2018 skal vi blandt andet drøfte rammerne for 

arbejdet i Alternativet Kolding - herunder i bestyrelsen - og bestyrelsen vil orientere om 

opstillingsgrundlag og andet relevant i forhold til årsmødet. Invitation til dette møde følger 

snarest, men sæt kryds i din kalender.  

 

Dagsorden, indsendte opstillingsgrundlag, indkomne forslag og yderligere information 

udsendes på e-brev senest to uger inden opstillingsmødet, det vil sige senest mandag den 

12. februar 2018.  

 

Årsmødespisning 

Før årsmødet vil det med tilmelding være muligt for kostprisen at deltage i fællesspisning fra 

kl. 18.00. Information herom og tilmelding hertil følger med yderligere information jf. 

ovenstående.  

 

Hvis du har spørgsmål, så vær velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail 

kolding@alternativet.dk   

 

Kærlig hilsen, 

din lokalbestyrelse i Alternativet Kolding 
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