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Indkaldelse til ordinær generalforsamling Venstre i Aalborg 
Kommune 
 

Kære medlem af Venstre i Aalborg Kommune. 

Hermed indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling for Venstre i Aalborg Kommune.  

 

Tid og sted: 

Mandag d. 20. marts  2023 kl. 18.00 til 21.30 

Skalborg Kro, Hobrovej 515, 9200 Aalborg 

Program: 

18.00 Spisning – kr. 190,00 incl. en øl eller sodavand. Yderligere øl/vand kan tilkøbes for kr. 20. 

18.45  Velkomst- herefter politisk orientering/debat  

20.00 Generalforsamling og kaffe m/kage 

21.30 Tak for i aften 

 

Tilmelding til fælles spisning 

Menuen er Wienerschnitzel med tilbehør + en øl eller sodavand kr. 190,00. Du kan med fordel 
forudbetale for flere drikkevarer ved at tillægge kr. 20,00 til din indbetaling for hver ekstra 
drikkevarer du ønsker.  

For at deltage i den fælles spisning er bindende tilmelding nødvendig og sker ved tilmelding til enten: 

MobilePay 58550: Angive dit fulde navn+antal tilmeldte – husk at vise din kvittering ved ankomsten 

Place to book: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/1zy1m6cn5k  

Husk at medbringe din billet som kvittering. 

 

Sidste frist for bindende tilmelding er mandag d. 13. marts 2023 kl. 12.00 

 

 

 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/1zy1m6cn5k
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Dagsorden til ordinære generalforsamling Venstre i 
Aalborg Kommune mandag d. 20. marts 2023 kl. 20.00 
 

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: 

1) Ajourførte vedtægter for Venstre Aalborg jf. Venstres vedtægter godkendt i november 2022 
2) §7 Opstillingsregler for KV25 i Venstre Aalborgs vedtægter 

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 6 medlemmer og suppleanter til bestyrelse 
9. Valg af 4 delegeret til landsmødet 
10. Valg af revisorer og suppleanter 
11. Valg af medlem til LOF bestyrelse 
12. Eventuelt 

Dagsorden er jf. Venstres vedtægter godkendt på landsmødet november 2022. 

Medlemmer og stemmeret jf. nedenstående samt har bopæl i Aalborg Kommune, 

Kontingentet skal være betalt senest på forfaldsdagen for nuværende medlemmer ellers 30 dage før 
generalforsamlingen. Medlemsrettigheder, herunder stemmeret på generalforsamling og opstillingsmøde, 
forudsætter betaling af medlemskontingent for en påbegyndt 12 måneders periode, og de kan ikke for 
nytegnede medlemmer eller for medlemmer, der ikke er gentegnet inden forfaldsfristen, udøves før 30 dage 
efter kontingentbetaling. Valgbarhed har alle medlemmer af Venstre. 

Ved ankomst til generalforsamlingen skal du henvende dig ved indcheckningsbordet for at få udleveret en 
stemmeseddel. 

 

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig  

 

På vegne af kommuneforeningsbestyrelsen for Venstre i Aalborg Kommune 

Hanne Fjeldsø Greve 

Formand 

 

 


