
 

 

 

 
 

 
 
Kære medlemmer af Harlev Fællesråd 
 
I inviteres hermed til repræsentantskabsmøde i Harlev Fællesråd. 
 
Tidspunkt: Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00 
 
Sted: Konfirmandstuen i Gl. Harlev 
 
Til repræsentantskabsmødet har hvert af medlemsorganisationerne adgang med to 
medlemmer. 
 
Forslag til behandling under punkt 5: Indkomne forslag skal være formanden i hænde 
senest den 1. marts 2023. 
 
Dagsordenen vedhæftet denne indkaldelse vil være gældende. Punkt 5 udvides med 
eventuelle indkomne forslag. 
 
Efter repræsentantskabsmødet vil forretningsudvalget konstituere sig, og medlemmerne af 
det nye forretningsudvalg opfordres derfor til at blive til konstitueringen.  
 
Der vil være kaffe og kage til deltagerne.  
 
Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig til undertegnede senest fredag den 10. 
marts 2023 på mail. 
 
Vel mødt.  
 
 
Med venlig hilsen og på vegne af forretningsudvalget 
 
Merethe Jelsbak Raundahl, formand for Harlev Fællesråd 
Mail: mjraundahl@gmail.com. Telefon: 20919905. 
 
 
 
  

Harlev 21. februar 2023 



 

 

 
 

Repræsentantskabsmøde Harlev Fællesråd 

Torsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  
 

2. Forretningsudvalgets årsberetning 
 
3. Udvalgsberetninger  

 
4. Fremlæggelse af sidste års regnskab til godkendelse 
 
5. Indkomne forslag  
 

a. Forslag til vedtægtsændring se bilag 1 
 
6.  Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse  
 
7.  Fastsættelse af kontingent  
 
8.  Valg af forretningsudvalg og suppleanter  

 Medlemmer på valg: På valg er Merethe Jelsbak Raundahl (modtager genvalg), 
Sol Strømbo Hansen (modtager genvalg), Jacob Langvad Nielsen (modtager 
ikke genvalg, men stiller op som suppleant) og en vakant plads, da Poul Holm 
Christensen udtrådte af forretningsudvalget efteråret 2022.  
 

 Medlemmer som ikke er på valg: Helene Juul Munch, Marie Hastrup, Carsten 
Hyldal og Per Thygesen (indtrådt forretningsudvalget, da Pia udtrådte 
sommeren 2022).  

 
 Suppleanter: 2 vakante pladser 

 
9.  Valg af revisor og suppleant  

 Revisor: På valg er Per Lind, modtager genvalg 
 Revisorsuppleant: På valg er Arne Nielsen, modtager genvalg 

 
10. Eventuelt (Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger) 

 
 
 
  



 

 

 
 
Bilag 1 
 
Forslag til vedtægtsændring af § 5 
 
Nuværende formulering: 
  
§ 4 Repræsentantskabet 
4.1 Øverste myndighed er repræsentantskabet. Dette består af 2 repræsentanter for hvert medlem 
af sammenslutningen. Ingen repræsentant kan repræsentere mere end 1 medlem af Harlev 
Fællesråd.  
  
§ 5 Repræsentantskabet (mødet)  
5.1 Repræsentantskabsmødet afholdes inden udgangen af marts måned. 
5.1.1 Til mødet har de af medlemmerne valgte 2 repræsentanter eller deres suppleanter samt de 
indkaldte udvalgsmedlemmer adgang.  
5.1.2 De valgte repræsentanter ellers deres suppleanter har hver 1 stemme  
5.1.3 Endvidere er der adgang for særligt indbudte. 
  
  
Forslag til ny formulering: 
  
§ 4 Repræsentantskabet 
4.1 Øverste myndighed er repræsentantskabet. Dette består af 2 repræsentanter for hvert medlem 
af sammenslutningen. Ingen repræsentant kan repræsentere mere end 1 medlem af Harlev 
Fællesråd.  
  
§ 5 Repræsentantskabet (mødet)  
5.1 Repræsentantskabsmødet afholdes inden udgangen af marts måned. 
5.1.1 På Repræsentantskabsmødet har de af medlemmerne valgte 2 repræsentanter, eller deres 
suppleanter, hver én stemme.   
5.1.2 Repræsentantskabsmødet er et åbent møde og alle interesserede kan deltage i mødet. Ikke-
medlemmer har taleret, men ikke stemmeret. 
  
 


