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Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde 2023 
 

Kære Sund By Netværkskoordinator, 

Hermed invitation til online repræsentantskabsmøde via Microsoft Teams. Mødet afvikles: 

 Onsdag den 22. marts kl. 14.00-15.30 

Vi vil opfordre jer til at logge ind allerede fra kl. 13.30, så vi har tid til at registrere 

fremmødte og stemmeberettigelse. Link til repræsentantskabsmødet udsendes 

umiddelbart efter denne mail er udsendt. Men for overblikkets skyld, vil vi bede dig om at 

tilmelde dig her. 

…………………………………. 

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 (ikke på valg i år – Lene Bruun blev valgt i 2022 – dermed er der først 

valg til formand/kvinde i 2024) 

9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

10. Valg af kritisk revisor 

11. Eventuelt 

Vigtigt jf. vedtægterne 

Vedr. stemmeret: Alle medlemmer af Sund By Netværket indgår i 

repræsentantskabsmødet og deltager med stemmeret, én stemme for hvert medlem 

(repræsenteret ved koordinatoren). 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.  

Vedr. forslag til dagsordenen (pkt. 6): Forslag til behandling skal indsendes til 

bestyrelsen v/sekretariatet senest tre uger før repræsentantskabsmødets afholdelse 

(dvs. senest 1. marts kl. 12.00 på post@sundbynetvaerket.dk). Endelig dagsorden med 

bilag udsendes jf. vedtægterne senest 14 dage inden mødets afvikling.  

Vedr. valg til bestyrelsen (pkt. 9): Til bestyrelsen vælges fire medlemsrepræsentanter, 

hvoraf mindst to skal være koordinatorer. To vælges i lige år og to vælges i ulige år. 
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Alle medlemmer kan opstille en kandidat til bestyrelsen fra egen organisation. Kandidater 

til bestyrelsen skal indgive en kort skriftlig motivation for deres kandidatur 14 dage inden 

valget. Dvs. 8. marts 2023 kl. 12.00 på post@sundbynetvaerket.dk. 

Kandidater til bestyrelsen fremlægger en mundtlig præsentation af deres kandidatur på 

repræsentantskabsmødet inden valget.  

Der vælges to suppleanter til bestyrelsen, heraf mindst én koordinator, i forbindelse med 

det årlige valg. Suppleanterne vælges for ét år ad gangen og kan opstille på mødet. 

 

Spørgsmål rettes til undertegnede på tlf. 2480 4503 eller mail cip@sundbynetvaerket.dk. 

Gode hilsner  

Charlotte Iisager Petersen 

Sekretariatschef, Sund By Netværket 
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