
 Feb. 2023 

Dagsorden for LM Nørresundbys ordinære generalforsamling 
onsdag d. 1. marts 2023 kl. 19.30 
(Vi begynder kl. 19 med LMBU´s generalforsamling) 

 

Dagorden er i henhold til vedtægterne: 

 

1. Valg af ordstyrer. 

 

2. Beretning om arbejdet i det forløbne år skal fremlægges til godkendelse. 

2.1. Beretning for arbejdet i kredsen. 

 

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

3.1. Fremlæggelse af revideret regnskab for kredsen. 

 

4. Valg af medlemmer til kredsledelse. 

Følgende er opstillet: 

 Erik Breindahl 

 

5. Valg af medlemmer til kredsudvalg. 

Følgende er opstillet: 

 Ingen opstillet. Valget bortfalder. 

 

6. Første behandling af vedtægtsændringer. 
Ændringsforslag: 

• Adressen skal ændres til ny adresse 

• § 5 Kredsudvalget udgøres af kredsledelsen plus yderligere 3 personer, der både kan være kvinder og 

mænd.  

Foreslås ændret til 

Kredsudvalget udgøres af kredsledelsen plus evt. op til yderlig 3 personer, der både kan være kvinder 

og mænd. 

Ved ordinære valg er således i alt 3 medlemmer på valg. Heraf skal højst 2 og mindst 1 vælges til 

kredsledelsen. 

Foreslået ændres til: 

Ved ordinære valg kan der således være i alt op til 3 medlemmer på valg. Heraf skal højst 2 og mindst 

1 vælges til kredsledelsen. 

 

 

• § 6 Kredsens generalforsamling skal altid indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel (evt. i 

kredsbladet). 

Foreslås ændres til  
Datoen for kredsens generalforsamling bekendtgøres med minimum 6 ugers varsel i programbladet, 

dagsorden fremsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Ved ekstraordinære 

generalforsamlinger gælder sammen tidsfrister som ved en ordinær generalforsamling. 

 

 

 Nyt fast punkt på dagsordenen til generalforsamling, dvs. nyt pk. 4 Fastsættelse af kontingent. 

 

 

7. Drøftelse af kredsens arbejde.  

 

8. Valg af 2 revisorer. 

Følgende er opstillet: 

 Ella Frederiksen 



Jørgen Vinther 

 

9. Valg af repræsentant til afdelingsstyrelsen. 

 

 
10. Eventuelt 

 

NB: 

Det skal gøres opmærksom på at der ifølge vores vedtægter er mulighed for at stemme med skriftlig     

fuldmagt. 

 

 


