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    Grindsted, 3-05-2021 
 

 
 

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Frivilligcenter Billund 
26. maj 2021 kl. 19.00 på Nymarksvej 10, 7200 Grindsted 

 
Kære medlemmer, 
Vi inviterer hermed til repræsentantskabsmøde, der bliver afholdt i Frivilligcenter Billunds lokaler med 
plads til 24 personer (grundet afstandskravet). Har du ikke mulighed for at møde op, så kan du også deltage 
online. For at deltage skal du TILMELDE dig mødet senest 24/5. Skriv til: admin@frivillig-billund.dk angiv:  
(NAVN, evt. FORENING, MAILADRESSE – om du deltager fysisk eller online – onlinedeltagere modtager 
invitation på mail).  Det kræver Coronapas at deltage fysisk.  
 
I kan høre om, hvor aktive det, trods Corona, er lykkedes os at være i 2020, og hvilke planer vi har lagt for 
2021. 
 
Det formelle:  
Hver medlemsforening eller personligt medlem af Frivilligcenter Billund har 1 stemme på mødet. 
Hvis I deltager flere fra samme forening, skal I derfor aftale, hvem der skal have udleveret stemmesedler 
(sker ved indgangen.) Der kan ikke stemmes ved stedfortræder. 
 
Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før repræsentantskabsmødet via mail 
til admin@frivillig-billund.dk eller ved personlig aflevering på kontoret. De vil herefter blive fremlagt på 
Frivilligcentrets hjemmeside. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent   
3. Valg af stemmetællere   
4. Årsberetning fra Frivilligcenter Billund ved formand Anne Eriksen    
5. Planer for 2021 ved centerleder Noémi Rasmussen m.fl. 
6. Godkendelse af 

Regnskab 
Kontingent – foreslås fastholdt til 100 kr./år. 
Budget 2021 

Kort orientering om arbejdet i bestyrelsen som optakt til valget. 
KAFFEPAUSE 
7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:  Anne Eriksen, Erhardt Fisker, Else Løvbjerg Jensen, Charley 
Stephansen og Johannes Johannesen. De opstillede giver en kort præsentation af sig selv. 
8. Valg af 2 suppleanter: Eva, Anne Dorthe 
9. Valg af intern revisor og revisor-suppleant: På valg er Hanna Hylgaard og Ane Grethe Kühl.  
Desuden skal vælges autoriseret revisor. Bestyrelsen foreslår Revision Plus, Grindsted. 
10. Indkomne forslag 
11. Eventuelt 
12. Rundvisning for interesserede 
 
Som forenings- eller personligt medlem af Frivilligcenteret kan du stille op til valg til bestyrelsen. På den 
måde kan du være med til at forme vores fremtid. Du er også altid velkommen som frivillig! 
 

BRUG DIN STEMME og få indflydelse på det frivillige liv i BILLUND KOMMUNE! 
 
Venlig hilsen, på bestyrelsens vegne 
 
Formand Anne Eriksen 
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