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               Hedensted 

                                                                           Distriktsforening.   
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           Hedensted den. 01-03-2021 

 

                                   Indkalder til generalforsamling 

                     mandag den 10. Maj 2021 kl. 19.00 

                   i Løsning Kirkecenter, Vestergade 42, 

                                    8723 Løsning. 
Distriktsforeningen inviterer til aftensmad kl. 18:00. tilmelding er nødvendig til 

kej@hafnet.dk eller telf. 25 75 60 59. Senest den 05-05-2021. 

 
                   Du indbydes herved til Distriktsforeningens generalforsamling. 

 

                    Dagsorden for generalforsamlingen 
                     § 7 

1. Valg af dirigent 
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af revideret regnskab 
4. Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år 
5. Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende år 
6. Valg til bestyrelse 
7. Valg af 2 stedfortrædere til bestyrelsen 
8. Valg af 2 revisorer 
9. Valg af 1 revisorsuppleant 
10. Opstilling af læge og gejstlige kandidat(er) til Landsforeningens bestyrelse 
       i henhold til Landsforeningens til enhver tid gældende vedtægter.  
11. Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde 
12. Indkomne forslag (der skal være formanden i hænde senest 1 måned før 
       generalforsamlingen) 
13.  Eventuelt 
 
Fra bestyrelsens side vil vi gerne opfordre så mange som muligt til at afsætte ca. 3 timer denne 
aften. Der skal vælges 3 nye til bestyrelsen. Hvis dette ikke lykkes kan foreningen ikke fortsætte. 
                                                                                                                               Fortsættes på næste side: 



 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt forslag til delegerede til årsmødet, 

skal være formanden i hænde senest tirsdag den 10. april. 2021. 

Gerne som mail: kej@hafnet.dk  eller sendes til adressen: Ringvænget 31, 8722 Hedensted. 

 

Til Landsforeningens årsmøde har Hedensted Distriktsforening ret til 3 delegerede. 

De 3 delegerede plus en suppleant betaler Hedensted Distriktsforening for. De 3 delegerede har 

tale og stemmeret, suppleanten har kun taleret.  

 

Menighedsrådene må gerne sende yderligere landsmøde-deltagere for egen regning.  Alle 

menighedsrådsmedlemmer har taleret på delegeretmødet. 

 

Årsmødet afholdes fra den 06 til 08 August. 2021 på Hotel Nyborg Strand. 

 

Hvis du har et ønske om at få mere at vide om Distriktsforeningens arbejdsopgaver og virke, er du 

altid velkommen til at skrive eller ringe, vi kan også aftale et møde. 

 

På Distriktsforeningens vegne 

Knud Erik Jensen 

Formand 
kej@hafnet.dk 

25 75 60 59 


