Indkaldelse til Generalforsamling
FBU Forældrelandsforeningen, Region Syddanmark
Lørdag 24. februar 2018 kl. 14.00
Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, 5000 Odense C.
Odense, den 23. januar 2018
Kl. 14.00 Velkomst.
Kl. 14.15 Generalforsamling:
Generalforsamling skal indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
iflg. vedtægterne § 11 f:
1) Valg af dirigent og udpegning af stemmetællere
2) Årsberetning
3) Regnskab for FBU, Region Syddanmark
4) Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og
være formanden i hænde 8 dage før afholdelsen. Det vil sige senest den 17.
februar 2018. Vedtægter § 11f (sendes til Tine Plougheld, via mail til
tine@fbu-syd.dk eller pr alm. brev)
5) Valg til bestyrelsen – vedtægterne § 11d
Den ordinære bestyrelse:
Formand for 2 år
1 bestyrelsesmedlem for 2 år
1 bestyrelsesmedlem for 1 år
Bestyrelsessuppleanter og revisor og revisorsuppleant
1 bestyrelsessuppleant for 2 år
1 revisor for 2 år
1 revisor for 1 år
1 revisorsuppleant for 2 år
6) Valg til repræsentantskabet § 11
Repræsentanterne skal være medlemmer af lokalforeningens bestyrelse eller
suppleant i denne.
Suppleanten indtræder i repræsentantskabet ved en ordinær repræsentants
fravær.
Region Syddanmark 22 kommuner = 4 repræsentanter
På valg:
2 repræsentanter for 2 år
1 repræsentant for 1 år
1 suppleant repræsentant for 2 år
7) Eventuelt.

Kl. 18.30 Fællesspisning.
Der er bestilt bord til alle der deltager på generalforsamlingen på restaurant DEN GRIMME
ÆLLING, Odense.
FBU-Syd er vært med deres buffet, drikkevarer og eventuel dessert betaler du/i selv.
Det betyder at du/i skal deltage i generalforsamlingen for at kan være med til fællesspisningen.
Ønsker du/i ikke at deltage i fællesspisningen efter generalforsamlingen, så oplys venligst dette ved
tilmeldingen.
Husk dit/jeres kontingent for 2018 skal være betalt for at du kan stemme på
generalforsamlingen og deltage i det efterfølgende arrangement

Af hensyn til bestilling af mad, vil vi gerne have tilmelding til undertegnede
på 28 89 04 78 (gerne via SMS husk navne på alle deltagere) eller på mail til
tine@fbu-syd.dk ) senest den 17/2 18.
På bestyrelsens vegne

Formand Tine Plougheld
FBU Forældrelandsforeningen, Region Syddanmark

Region Syddanmark dækker følgende kommuner:
Assens, Billund, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kerteminde,
Kolding, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, Sønderborg, Tønder,
Varde, Vejen, Vejle, Ærø & Aabenraa

