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Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde,
den 22. marts 2018 kl. 19:00 i Caféen på Lokalcenter Næshøj
Dagsorden er:
1

Valg af dirigent

2

Forretningsudvalgets årsberetning

3

Udvalgsberetninger

4

Fremlæggelse af sidste års regnskab til godkendelse

5

Behandling af indkomne forslag
Forslag fra forretningsudvalget til ny kontingent struktur. Se side 2.

6

Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse

7

Fastsættelse af kontingent

8

Valg af forretningsudvalg og suppleanter.
På valg er Ejgil (genvalg), Lotte (ikke genvalg), Bente (genvalg), Egon
(Genvalg)
Suppleanter Anton (genvalg), Christian (Genvalg)

9

Valg af revisor og suppleanter

10

Eventuelt

Forslag til dagsorden skal ifølge vedtægterne fremsættes skriftligt og sendes 14
dage før til formanden, Arne Nielsen, Nyvangsvej 9, 8462 Harlev. Hvis der ikke
fremkommer skriftlige forslag er dagsordenen i denne indkaldelse gældende. Mødet
er åbent for alle, men hvert medlem har 2 stemmer.
Efter mødet bydes på smørrebrød og vand/øl. Af hensyn til bestilling af mad bedes
man tilmelde sig til formanden.
Med venlig hilsen
Forretningsudvalget

HARLEV FÆLLESRÅD
Giro 686897, Email: post@harlevfr.dk, Hjemmeside harlevfr.dk

Vedrørende kontingent.
Forretningsudvalget foreslår en ny kontingentstruktur for medlemskab af Fællesrådet.
Medlemmerne kan fremover på frivillig basis indgå i en af tre grupperinger:
Bronzemedlemmer med et kontingent på 500,- kr. årligt
Sølvmedlemmer med et kontingent på 1000,- kr. årligt
Guldmedlemmer med et kontingent på 1500,- kr. årligt
Begrundelse.
Harlev Fællesråd har som det fremgår af regnskabet problemer med at få økonomien til at
hænge sammen, især i de perioder, hvor der afholdes større arrangementer.
Udgivelsen af vort blad Paraplyen udgør en stor post på budgettet. Arbejdet med bladet
sker i et samarbejde med menighedsrådet, der udgiver sognebladet. Trykkeudgifter og
uddeling deles ligeligt mellem de to parter og bladene trykkes og udgives samlet.
I henhold til vore vedtægter og samarbejdsaftalen med kommunen, har Fællesrådet en
forpligtelse til at formidle beslutninger og orientere om sager, der arbejdes med og som har
interesse for borgerne i lokalområdet. Denne formidling mener vi fortsat bedst sker
gennem udgivelsen af Paraplyen.
Kommunens tilskud til Fællesrådets arbejde udgør 20.000,- kr. årligt, Et beløb, der ikke er
reguleret over de seneste flere år.
Et medlemskontingent på 500,- kr. er der mange af vore medlemmer med få egne
medlemmer og med en ”lille” egen økonomi, der vurderer at være et max.
Vi har dog nogle medlemmer, der repræsenterer mange personer, afdelinger eller
som har en ”større” økonomi end andre, herunder Fællesrådet.
Vi vil med dette forslag appellere til at de, der har økonomi til det og i øvrigt mener, at man
kan drage god nytte af Fællesrådets indsats til at vælge en kontingentgruppe over Bronze.

