	
  
Den 1. februar 2018

Til medlemmerne.
Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd indbyder til ordinært repræsentantskabsmøde

onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.00
på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15
Hvert medlem er berettiget til at lade sig repræsentere med 2 repræsentanter.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forretningsudvalgets beretning
Der vedlægges en skriftlig beretning. Der vil blive givet en kort mundtlig version ved
mødet.
3. Regnskab 2016 og Budget 2017
a. Forelæggelse af det vedlagte reviderede regnskab for 2017 til godkendelse.
b. Orientering om det vedlagte budget for 2018 samt kontingentfastsættelse.
Forretningsudvalget foreslår uændret kontingent på 250,- kr..
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til forretningsudvalg, suppleanter og revisorer
5a. Forretningsudvalget: Valg af 4 medlemmer for 2 år
På valg: John Jensen (modtager ikke genvalg),
Pernille Kallehave (modtager ikke genvalg??)
Carl Nielsen (modtager ikke genvalg),
Hans Skou (modager genvalg ??)
(Egon Poulsen, Jens Maibom Pedersen og Søren W. Matthiesen genvalgt i 2017)

5b. Suppleanter til forretningsudvalget for 1 år
På valg: Annie Villadsen (1. suppleant) og Henning L. Pedersen (2. suppleant)
5c. Revisor og revisorsuppleant på valg for 2 år.
På valg som revisor:
Frede Lund
På valg som revisorsuppleant: Jens Kristiansen

(Leo Schmidt genvalgt i 2017)
(Lars Svendsen valgt i 2017)

6. Eventuelt
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Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4 skal indsendes
til forretningsudvalgets formand senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

I forlængelse af mødet bydes på smørrebrød, øl og vand,
hvorfor tilmelding med antal deltagere bedes meddelt
senest torsdag den 1. marts 2018 til formanden
(helst) pr. mail: cani@stofanet.dk, men ellers på tlf. 4027 7141.
Med venlig hilsen
Forretningsudvalget, Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd
sign.
Carl Nielsen

Bilag:
• Forretningsudvalgets beretning for perioden marts 2017 - februar 2018
• Revideret regnskab for 2017
• Budget for 2018

Kontingent for 2018 på 250,- kr. bedes indsat på vor konto i Nordea

Regnr.: 2318 Kontonr.: 6877783691
senest 7. april 2018 - med tydelig angivelse af afsender.
PS! Af hensyn til kommunikationen med medlemmerne af Fællesrådet skal vi opfordre
til, at alle så vidt muligt opgiver en mail-adresse. Dels er det en billig måde at udsende
meddelelser på, dels er det muligt løbende at holde medlemmer ajour med verserende
sager, som ikke nødvendigvis er omtalt på vores hjemmeside og facebook.
Vi skal ligeledes opfordre til, at ændrede mailadresse meddeles ved skift af
kontaktperson!
Mail-adressen bedes sendt til Egon Poulsen på E-mail: egonp@post9.tele.dk
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