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NY indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde 2020 
 

Grundet coronavirus i Danmark, og myndighedernes indskærpede retningslinjer, indkaldes 

Sund By Netværkets repræsentantskab hermed til NYT årligt repræsentantskabsmøde, der 

finder sted  

 mandag den 25. maj 2020 kl. 13.00 – 15.30  

på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg  

Repræsentantskabsmødet foregår i forlængelse af oplæg og drøftelse om kvalitet, evidens 

og dokumentation ved Peter Dahler-Larsen, samme dag fra kl. 10.00.   

TILMELD dig Repræsentantskabsmødet via kalenderen 

…………………………………. 

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde indeholder, ifølge § 5 stk. 4 i Sund 

By Netværkets vedtægter, 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 (Otto Ohrt genopstiller ikke)  

9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

10. Valg af kritisk revisor 

11. Eventuelt 

Forslag til behandling (pkt. 6) skal indsendes til sekretariatet senest tre uger før 

repræsentantskabsmødets afholdelse. Dvs. senest den 4. maj 2020 pr. mail til 

post@sundbynetvaerket.dk.  

 

Alle medlemmer, repræsenteret ved Sund By Netværkskoordinatoren, af Sund By 

Netværket indgår i repræsentantskabsmødet og deltager med stemmeret, én stemme for 

hvert medlem. Hvis koordinatoren er forhindret i at deltage, kan en suppleant deltage med 

stemmeret. Er dette tilfældet skal suppleantens navn indsendes til sekretariatet på 

forhånd. Ledere og chefer fra relevante forvaltningsområder i kommunen, der ikke er 

koordinatorer, er velkomne til at deltage i repræsentantskabsmødet med taleret, men 

uden stemmeret. Ledere og chefer er - ligesom koordinatorerne - valgbare til 

bestyrelse og formandskab. 

Valg til bestyrelsen 2020 

§ 6 Valg af formand, bestyrelse og kritisk revisor 
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Stk. 1. Formanden vælges for en toårig periode på det ordinære repræsentantskabsmøde, 

og kan kun vælges blandt medlemmerne. 

Formanden er Sund By Netværkets officielle repræsentant, og danner sammen med 

næstformanden formandskabet. 

 

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. 

Af § 6 stk. 5 fremgår det at: 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 senest 14 dage inden valget.  

Kandidater til formandsposten og bestyrelsen fremlægger en kort mundtlig præsentation af 

deres kandidatur på repræsentantskabsmødet inden valget.  

 

Der skal herudover vælges to suppleanter samt en kritisk revisor, jf. § 6, stk. 3 & 4, hvoraf 

det fremgår, at suppleanter altid vælges for ét år ad gangen. 

 

Valg til bestyrelsen afholdes i følgende rækkefølge:  

1. Valg af formand - kandidatur indsendes senest d. 11. maj 2020 kl. 12.00 til 

post@sundbynetvaerket.dk  

2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer - kandidatur indsendes senest d. 11. maj 2020 kl. 

12.00 til post@sundbynetvaerket.dk  

3. Valg af to suppleanter - interessetilkendegivelse modtages gerne på forhånd, men man 

kan også stille op på mødet  

4. Valg af kritisk revisor - interessetilkendegivelse modtages gerne på forhånd, men man 

kan også stille op på mødet 

 

Hermed en opfordring til at drøfte i jeres hjemkommuner, om I ønsker at deltage i Sund By 

Netværkets udvikling på et mere strategisk niveau ved at opstille en kandidat til 

formandsposten eller bestyrelsen. Husk at deadline for indsendelse af skriftlige 

kandidaturer er den 11. maj 2020 kl. 12.00 pr. mail til post@sundbynetvaerket.dk. 

 

For yderligere information, afklaring af spørgsmål, og indblik i hvad formandsposten 

indebærer, kontakt sekretariatet (Louise Dal på 42450990 eller Charlotte Iisager på 

24804503) eller formandskabet (Otto Ohrt på 60206554 eller Uffe Nymark Breum på 

30301966). Endelig dagsorden med bilag, herunder indkomne forslag og kandidaturer til 

bestyrelsen udsendes 14 dage før mødet, dvs. den 11. maj 2020. 

 

Med gode hilsner  

 

Louise Dal & Charlotte Iisager Petersen 

Sund By Netværkets sekretariat 
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