Vi gør visioner til virkelighed
Glostrup, den 3. februar 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Venstre i Glostrup
Kære medlem af Venstre i Glostrup!
Du indkaldes hermed til generalforsamling
tirsdag den 19. februar kl. 18.00 på Leragergaard på Vældegaardsvej 30 i Hvissinge
med dagsorden ifølge vedtægterne (se side 2).
Generalforsamlingen afsluttes med spisning.
Tilmelding til spisningen skal ske til torben.martinsen@gmail.com eller på tlf. 4227 2794
senest søndag den 10. februar. Vi serverer smørrebrød, en øl eller vand samt kaffe og
te for 100 kr. pr. deltager. Betaling kan foretages på dagen eller via mobile pay til (4227
2794).
Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7
dage før generalforsamlingen. Hvis medlemskontingent for 2019 ikke er betalt, kan det
indbetales til Venstre i Glostrup på reg.-nr. 5470 / konto-nr. 110 1637 hos Nykredit.
Oplys dit navn ved indbetaling.
Forslag til behandling på generalforsamlingen kunne indsendes til foreningen inden 1.
februar. Der er i år ikke indkommet forslag fra medlemmer. Bestyrelsens forslag
behandles under pkt. 6.
Efter den formelle del af generalforsamlingen vil der være en række indlæg:
 Borgmester John Engelhardt vil give en orientering om den aktuelle politiske
situation i Glostrup.
 Folketingskandidat Kim Valentin vil præsentere sit valgprogram.
 Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil sende en hilsen til medlemmerne af
Venstre i Glostrup.
 Kampagnechef Jens Husted fra Venstres landsorganisation vil orientere om de
seneste valgprognoser og give gode råd til valgkampene.
Jeg glæder mig til at se dig til generalforsamlingen.
Venlig hilsen
Torben Martinsen
Formand for Venstre i Glostrup
Mobil: 4227 2794
E-mail: torben.martinsen@gmail.com
www.venstre-glostrup.dk
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Dagsorden til generalforsamling
tirsdag den 19. februar 2019 kl. 18.00 på Leragergaard

1. Velkomst ved Torben Martinsen
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af dirigent
4. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold
5. Behandling af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremlæggelse af budget og beslutning om medlemskontingent for 2020
a. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 250 kr. for pensionister og en stigning
på 25 kr. til 375 kr. for andre.
8. Valg af formand
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af formand for kredsbestyrelsen
11. Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til kredsbestyrelsen
12. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til regionsbestyrelsen
13. Valg af 2 delegerede til landsmødet (kan overlades til den nye bestyrelse)
14. Valg af 2 delegerede til EP-landsmødet (kan overlades til den nye bestyrelse)
15. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
16. Eventuelt

