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Hvor kan man læse
om årsmødet?

Find alle informationerne på www.menighedsraad.dk.
Landsforeningen dækker årsmødet løbende i Menighedsrådenes Blad.

Hvem kan deltage?

Ethvert medlem kan deltage i foreningens delegeretmøde (årsmøde) med taleret.

Tilmelding

Alle, der skal deltage i årsmødet, skal tilmelde sig – uanset om de er delegerede
eller ej. Tilmeldingen sker ved at udfylde en elektronisk blanket på Landsforeningens hjemmeside i tidsrummet 28. februar kl. 12.00 - 1.april 2019 kl. 12.00. Det er
ikke muligt at tilmelde sig efter tilmeldingsfristen.

Hvem er delegerede,
og hvordan bliver
man det?

Stemmeret på delegeretmødet har delegerede og medlemmer af Landsforeningens bestyrelse.
Delegerede og stedfortrædere vælges på den lokale distriktsforenings generalforsamling.
Spørgsmål om opstilling af delegerede skal rettes til distriktsforeningen. Kontaktoplysninger findes på Landsforeningens hjemmeside www.menighedsraad.dk.

Ved forfald og
indsættelse af
stedfortræder

Hvis en delegeret får forfald, meddeles det til Landsforeningens sekretariat sammen med oplysninger om, hvem der er stedfortræder. Hvis I har ændringer fredag
den 10. maj, kan I finde os i mødebureauet på Nyborg Strand.

Stemmetællere

Der er brug for et antal delegerede, der under delegeretmødet kan hjælpe dirigenterne med at tælle stemmer, hvis et forslag kommer til afstemning. Inden årsmødet
foreslår distriktsforeningerne stemmetællere og giver Landsforeningen besked.
Stemmetællerne får direkte information om deres opgaver.

Forslag til
delegeretmøde

Forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet 2019, skal indsendes til Landsforeningens sekretariat senest søndag den 10. marts 2019.
Forslagene kan indsendes af bestyrelsen, distriktsforeningerne, menighedsråd,
der er medlem af Landsforeningen og en distriktsforening, og disses enkeltmedlemmer.
Især ved forslag til vedtægtsændringer opfordres forslagsstillere til at søge juridisk
bistand i Landsforeningens sekretariat med det formål, at forslagets hensigt fremstilles bedst muligt.

Pris for deltagelse
i årsmødet

Valgmuligheder:

Pris for at deltage i mødet

Overnatning

Hele årsmødet
(fra fredag kl. 15.30 til søndag kl. 13.15)

3.280 kr.

Plus to
overnatninger

Delegeretmøde og festmiddag
(fra lørdag fra kl. 9.00 til slut lørdag)

1.680 kr.

Ingen overnatning

Hvad dækker
prisen?

Prisen for at deltage i mødet omfatter betaling for alle måltider inkl. 1 øl/vand til
frokost samt 1 glas vin, øl eller vand pr. ret til middag. Desuden dækker prisen
deltagelse og middag og drikkevarer til festmiddagen lørdag.

Pris for overnatning
pr. person

Fredag til søndag på enkeltværelse
på Nyborg Strand, DSB Kursuscenter,
og om nødvendigt andre hoteller

1.600 kr.

2 overnatninger

Fredag til søndag på dobbeltværelse
på Nyborg Strand

1.100 kr.

2 overnatninger

Fredag til søndag på 3-sengsværelse
på Nyborg Strand

825 kr.

2 overnatninger

Reservering af
værelse

Ønsker du at overnatte i forbindelse med årsmødet, skal det oplyses ved tilmeldingen. Hvis du selv ønsker at arrangere overnatning, kan du evt. kontakter Nyborg
Turistbureau på telefon 6333 8090. De oplyser gerne om overnatningsmuligheder.

Betaling

Inden årsmødet sender Landsforeningen faktura ud på deltagelsen i årsmødet,
mens fakturering af værelser først sker efter årsmødet. Fakturaerne sendes enten
til menighedsrådets eller distriktsforeningens kasserer.

Afbud og eventuel
refusion

Ved afbud senest den 1. april: Det fulde deltagerbeløb refunderes.
Ved afbud efter den 1. april 2019: Der gives ingen refusion, og eventuelt reserveret værelse bliver faktureret.

Mødemateriale

Senest den 10. april 2019 får deltagerne per mail fremsendt årsrapporten med endelig dagsorden, beretning, økonomi og forslag. Årsrapporten kan også hentes på
hjemmesiden www.menighedsraad.dk og udleveres i trykt form på mødet.

Gratis bustransport
i Nyborg

Udlån af cykler

Der er arrangeret bustransport til og fra banegården i Nyborg samt mellem Nyborg
Strand og de øvrige hoteller, der anvendes til indkvartering under årsmødet.
Både fredag, lørdag og søndag kører der bus mellem banegården og Nyborg
Strand.
Køreplan for bustransport mellem Nyborg Strand og de øvrige hoteller, der anvendes til indkvartering, sendes ud sidst i april sammen med informationen om, hvor
du er blevet indkvarteret.

Hotel Nyborg Strand stiller 30 cykler til rådighed, som fx kan benyttes til at transportere sig mellem hotellerne.
Det er ikke muligt at forhåndsreservere cyklerne.

Hent Nyborg Strands
App

Hotellets App
• Guider dig rundt i huset
• Giver dig viden om hotellets faciliteter
• Fortæller om attraktioner i lokalområdet
• Holder dig opdateret om den offentlige transport
Hent App i ”App-store” eller ”Google Play”.

GDPR
Ved tilmelding til årsmødet giver du dit samtykke til at vi indhenter og opbevarer kontaktoplysninger til brug i forbindelse med arrangementet. Blandt
andet til deltagerlister, som deles med øvrige deltagere og opbevares til
brug for administration og opfølgning. Har du bemærkninger til dette bedes
du kontakte Landsforeningens sekretariat.
Vedr. foto: Der vil eventuelt blive taget fotos til brug i Landsforeningens medier, blandt andet blad, hjemmeside og Facebook. Hvis ikke du ønsker at
blive fotograferet, kan du kontakte fotografen.
Læs evt. mere her

Medbring gerne

Spørgsmål

Mobil/IPad til evt. elektronisk interaktion.

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med årsmødet, er du velkommen til at
kontakte Landsforeningens sekretariat på telefon 8732 2133 eller via
e-mail menighedsraad@sogn.dk

