
   

Lokalkreds Greve-Solrød 
 

greve.solroed@alternativet.dk 

  Facebook: Alternativet Greve-Solrød & Alternativets unge Greve-Solrød 

 

Årsmøde tirsdag den 16. juni 2020 
____________________________________________________________________________ 

Sted: Solrød Bibliotek - mødelokaler 1. sal (Mødelokale 24 (18 pers.))  

Der bydes på sandwich fra 18.30. Selve mødet starter kl. 19. 

Foreløbig dagsorden (revideres, når forslag og kandidaturer er modtaget. Jf. 

nedenstående kommentarer): 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere og referent 

3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen v/ forperson Dan Lundstedt 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v/ kasserer Mariann Hansen 

5. Behandling af forslag fra medlemmerne 

6. Fastsættelse af bestyrelsen størrelse. Årsmødet kan udvide bestyrelsen til 5 

eller 7. Dette afgøres ved afstemning.  

7. Valg til lokalforeningen Greve Solrøds bestyrelse 

a. Mariann Hansen - Genopstiller 

b. Dan Lundstedt - Genopstiller 

8. Valg af suppleanter 

9. Valg af revisor (er) 

10. Eventuelt 

 

På tidligere dagsorden var der et punkt med valg til Kandidat udvalg. Dette punkt 

er udgået, da dette ikke er en post man kan være på valg til.  

 

Ad punkt 5: 

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen 

senest 4 uger før mødets afholdelse. 

  



    

 

 

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

kandidatur senest 4 uger før mødet. Der opfordres til, at kandidaterne indleverer et 

skriftligt oplæg, men der kan dispenseres for det skriftlige oplæg.   

Forslag og ønske om kandidatur bedes således fremsendt på mail til 

greve.solroed@alternativet.dk senest mandag den 18. Maj 2020. 

Alle forslag samt kandidatoplæg til valg udsendes til medlemmerne senest 02. juni 

2020. 

På grund af omstændighederne omkring COVID-19 kommer denne indkaldelse 

ikke ud rettidigt. Den skulle have været sendt ud den 05. maj 2020 for at være 

rettidigt i forhold til vedtægterne. Hvis der er nogen der IKKE kan acceptere denne 

sene udsendelse under de givende omstændigheder, bedes man straks vende tilbage 

med indvending på greve.solroed@alternativet.dk  

Vi håber at se alle jer grønne og galde Alternativister til vores Årsmøde       

På vegne af bestyrelsen  

Alternativet Greve Solrød 

/Dan Lundstedt 
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