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Aalborg, 1. marts 2018 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Venstre i Aalborg 
Kommune 
 

Kære medlem af Venstre i Aalborg Kommune. 

Hermed indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling i Venstre Aalborg Kommune  

 

Tids og sted: 

Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 18.00 til ca. 21.30 

By og Landskabsforvaltningen, 

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 

Program: 

18.00 Spisning med udsigt over Limfjorden – kr. 150,00 incl. en øl/vand - mere øl/vand kan købes. 

18.45  Velkomst- herefter politisk orientering v/ gruppeformand Jan Nymark Thaysen 

19.30 Generalforsamling og kaffe 

21.30 Tak for i aften 

 

 

Tilmelding til fælles spisning – frisklavet buffet inkl. 1 øl eller sodavand. 

For at deltage i den fælles spisning i tidsrummet 18.00 til 18.45 i By- og Landsforvaltningens kantine er bindende 
tilmelding nødvendig og sker ved indbetaling til: 

Place2book: 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=315a672916 

 

Husk at medbringe din madbillet som kvittering. 

 

Sidste frist for bindende tilmelding er mandag d. 12. marts 2018. 
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Dagsorden til ordinære generalforsamling 
 

1. Valg af stemmetællere 
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold 

a. VU formandsberetning 
4. Behandling af regnskab 
5. Behandling af indkomne forslag – bilag 1 

a. Vedtægtsændring vedr. udpegning af konstitueret politisk leder for Venstre i Aalborg 
Kommune (§7 Opstillingsregler, underpkt. §3, stk.2) 

b. Vedtægtsændring vedr. antal af medlemmer i bestyrelsen for vælgerforeninger med over 
100 medlemmer (§5 Bestyrelse, politiske udvalg og arbejdsgrupper) 

c. Igangsætte proces for at finde ny politisk leder 
d. Nedsættelse af rekrutteringsudvalg med formål at finde ny borgmesterkandidat 

6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningernes kontingent til 
kommuneforeningen, kredsbestyrelser og regionsbestyrelsen jf. stk. 5 og 6 

7. Valg af formand  
8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
9. Valg af revisorer og suppleanter 
10. Valg af formand til kredsbestyrelserne 
11. Valg til kredsbestyrelserne 
12. Valg af medlem til regionsbestyrelsen 
13. Valg af medlem til LOF bestyrelse 
14. Valg af en delegeret til landsmødet 
15. Valg af medlem til EU udvalget Region Nordjylland 
16. Eventuelt 

Det bemærkes, at kun medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen samt har 
bopæl i Aalborg Kommune, har stemmeret til generalforsamlingen. 

 

Af hensyn til spisning er det vigtigt med en tilmelding til generalforsamlingen senest mandag d. 12. marts 2018.  

Ønsker du ikke at deltage i spisningen er tilmelding ikke nødvendig. 

 

På vegne af kommuneforeningsbestyrelsen for Venstre i Aalborg Kommune 

Hanne Fjeldsø Greve 

Formand 
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Bilag 1 – indkomne forslag 

 

Pkt. 5a.  

Dato: Tirsdag 29-01-2017 
 
Forslag til vedtægtsændring - §7 Opstillingsregler 
 
Der er lavet følgende forslag til ændring i vores vedtægter således vi kan konstituere en nye politisk leder 
indtil en ny borgmesterkandidat er valgt. 
 
Nuværende ordlyd: 
 
Udtræder den siddende borgmesterkandidat af byrådet udpeges en konstitueret politisk leder af Venstre i 
Aalborgs kommuneforening. 
 
Vedtægtsændring til generalforsamlingen – markeret med gult: 
 
§3 
 
Stk 2. 
Udtræder den siddende borgmesterkandidat af byrådet eller giver meddelelse om, at denne ikke 
genopstiller til næste kommunevalg inden der er valgt ny borgmesterkandidat, udpeges en konstitueret 
politisk leder af Venstre i Aalborgs kommuneforening indtil en ny borgmesterkandidat er valgt. 
 

Forslag stillet af forretningsudvalget, Venstre i Aalborg Kommune. 

__________________________________________________________________________________________ 

Pkt. 5b. Vedtægtsændring vedrørende antal medlemmer i bestyrelsen. 

Indsendt forslag: 

 
Nuværende ordlyd. 
 
§ 5. Bestyrelse, politiske udvalg og arbejdsgrupper 
- Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, et medlem fra hver af 
vælgerforeningsbestyrelserne i kommunen og seks andre medlemmer. 
- De tre kredsformænd og kommunens medlem af regionsbestyrelsen har sæde i bestyrelsen. 
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Pkt.  5c.  Igangsætte proces for at få ny politisk leder for Venstre i Aalborg Kommune 

Pkt. 5d. Nedsættelse af rekrutteringsudvalg med formål at finde den næste borgmesterkandidat 

Indsendt forslag: 

 


