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Til Sund By Netværkets repræsentantskab 
 
Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde 2012 
 
Sund By Netværkets repræsentantskab indkaldes hermed til det årlige møde, der finder sted i forlængelse af Sund 
By Netværksdagene i Silkeborg den 7. marts kl. 13-17. 
 
Ifølge netværkets vedtægter § 5, stk. 2 skal mødet afholdes i første kvartal, indkaldelse skal ske pr. brev eller mail 
til medlemmerne senest otte uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. 

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde indeholder ifølge § 5, stk. 4 følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referenter 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 

5. Strategi for kommende periode 

6. Indkomne forslag 

7. Forelæggelse til godkendelse af budget og kontingent 

8. Valg af formand (i valgår) 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

10. Valg af kritisk revisor 

11. Eventuelt 

Forslag til behandling skal indsendes til bestyrelsen v/sekretariatet senest tre uger før repræsentantskabsmødets 
afholdelse. Dvs. pr. mail til Christina Krog – crk@kl.dk senest den 14. februar 2012.  
 
Såfremt der rettidigt indkommer medlemsforslag udsender bestyrelsen endelig dagsorden med indkomne forslag 
senest 14 dage før mødet, dvs. den 21. februar.  
Bestyrelsen vil til pkt. 5: Strategi for den kommende periode udsende et oplæg til repræsentantskabet sammen 
med den endelige dagsorden.  

Hvert medlem udpeger én Sund By koordinator, som indgår i repræsentantskabsmøde og deltager med 
stemmeret, én stemme for hvert medlem. Ved frafald kan en suppleant deltage med stemmeret.  
Ledere og chefer fra sundhedsområdet, der ikke er koordinatorer, kan deltage med taleret, men uden stemmeret. 
De er valgbare til bestyrelsen og formandskab. 

 

 
Sund By Sekretariatet 

c/o KL-huset 
Weidekampsgade 10 

2300 København S. 
crk@kl.dk 

d. 10. januar 2012 
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Valg til bestyrelsen 2012 
Der skal være både formandsvalg og valg til nogle af pladserne blandt de af repræsentantskabet valgte 
medlemmer, og det foregår ifølge vedtægternes § 6 på følgende vis:  
Stk. 1. Formanden vælges for en toårig periode på det ordinære repræsentantskabsmøde, og kan kun vælges 
blandt medlemmerne. 

Stk. 2 Til bestyrelsen vælges herudover fire medlemsrepræsentanter, hvoraf mindst to skal være koordinatorer. To 
vælges i lige år og to vælges i ulige år. 

Og senere i stk. 5.: Alle medlemmer kan opstille en kandidat til formandspost og bestyrelse fra egen organisation. 
Kandidater til formandsposten skal 14 dage inden valget indgive en skriftlig motivering for deres kandidatur. 
Opbakning fra deres bagland til kandidatur forudsættes. Kandidater til bestyrelsen skal indgive kort skriftlig 
motivation for deres kandidatur 14 dage inden valget. 

Kandidater til formandsposten og bestyrelse fremlægger en mundtlig præsentation af deres kandidatur på 
repræsentantskabsmødet inden valget.  

Vedr. formandsvalg: Odense Kommune har meddelt sekretariatet, at de vil opstille netværkets konstituerede 
formand Peter Holm Vilstrup til formandsposten. Andre kandidater er naturligvis velkomne.  
  
Vedr. valg til bestyrelsesposter: To af de fire repræsentantskabsvalgte medlemmers valgperiode udløber 2012, og 
der skal derfor foretages valg til disse på pladser på mødet den 7. marts. I fald Peter Holm Vilstrup vælges som 
formand, er hans ordinære plads i bestyrelsen også ledig, hvorfor der kan blive tale om valg til tre 
bestyrelsesposter.  
 
Der skal derudover vælges to suppleanter samt en kritisk revisor, jf. § 6, stk. 3 & 4.  
 
Hermed en opfordring til lokalt, at drøfte om I ønsker at deltage i netværkets udvikling på et mere strategisk 
niveau ved at stille op til bestyrelsen. Deadline for indsendelse af skriftlige kandidaturer er den 21. februar 2012 
pr. mail til Christina Krog – crk@kl.dk. 
 
For yderligere information kontakt bestyrelsen eller undertegnede i sekretariatet.  

På gensyn om ikke før, så i marts.  

Venlige hilsner Christina  
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