
 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 

Foreningernes Hus Vejle 

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 18,  

Salen, Vissingsgade 31, 7100 Vejle 

 

 

Kl. 18.00 Spisning 

Kl. 19.00 Ordinær generalforsamling i Foreningernes Hus Vejle. 

 Dagsorden jf. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 

2. Bestyrelsens beretning om foreningsåret samt bestyrelsens 

vedtagne mål og visioner for det kommende år. Beretningen 

indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

3. Forelæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget til 

orientering.   

4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 

5. Eventuelle vedtægtsændringer. 

6. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

8. Valg af suppleanter. 

9. Valg af revisor. 

10.Eventuelt.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formand 

Knud Hørlyck på mail huset@fh-v.dk eller afleveres i husets postkasse senest 

10. marts 2018.  

Indkomne forslag, regnskab og budget samt eventuelle vedtægtsændringer er 

tilgængelige i Foreningernes Hus seneste 8 dage før generalforsamlingen.  
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Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

 Medlemsgruppe a) Peter Skov Jørgensen – modtager genvalg 

 Medlemsgruppe b) Dana Cernat – modtager genvalg 

 Medlemsgruppe c) Knud Hørlyck – modtager ikke genvalg 

Suppleanter vælges kun for 1 år, og er derfor alle på valg. Suppleanter i 

nuværende bestyrelse er:  

 Suppleant for medlemsgruppe a) Svend Erik Jensen 

 Suppleant for medlemsgruppe b) Martin Ibsen 

 Suppleant for medlemsgruppe c) Anders Hareskov Andersen 

 Suppleant for uafhængigt medlem) Johanne Bach  

Medlemsforeninger har 1 stemme pr. forening. Det er en forudsætning, at 

medlemskontingentet er betalt inden generalforsamlingen. jf. § 3.4 i 

vedtægterne. 

Øvrige stemmeberettigede med 1 stemme pr. person er:  

 Enkeltpersoner, der udfører frivilligt socialt arbejde i FHV.  

 Alle brugere over 18 år bosat i Vejle Kommune samt registreret medlem til 

en handicaporganisation i DH for fysisk handicappede, og alle borgere over 

18 år med fysisk handicap bosat i Vejle Kommune.  

Hver person kan kun have én stemme, selvom vedkommende repræsenterer 

flere medlemmer.  

Vedtægter for Foreningernes Hus Vejle findes på www.fh-v.dk under punktet 

”Om os”.  

Tilmelding til spisning bedes ske senest mandag den 12. marts 2018 på mail: 

huset@fh-v.dk. 

Vi opfordrer medlemsforeninger, frivillige og brugere til at deltage i 

generalforsamlingen samt til at stille op til valg til bestyrelsen.     

 

 

Venlig hilsen 

Knud Hørlyck 

Formand  
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