
Fra: Viggo Pedersen viggohp@outlook.dk
Emne: Indkaldelse til generalforsamling i Hørsholm Konservative Vælgerforening.
Dato: 19. december 2019 kl. 15.29

Til: Viggo Pedersen viggohp@outlook.dk

 

 

 

Hørsholm Konservative Vælgerforening.

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19:30
i Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, 2970 Hørsholm

 

Der vil være mulighed for at tilmelde sig til spisning kl. 18:00. Pris pr. kuvert kr.
218,-.

Menuen består af:

Stegt flæsk med persillesovs og hvide kartofler hertil 1 glas rød/hvidvin eller 1
øl/vand. Herefter kaffe og småkager.

Bindende tilmelding til spisning, senest d. 23. januar 2020 og tilmeld dig via dette
link:;

https://konservative-horsholm.nemtilmeld.dk

 

Du er selvfølgelig også hjertelig velkommen hvis du ikke ønsker at deltage i
spisningen. Dette kræver ikke tilmelding.

Under punkt 11, politisk drøftelse, vil der være indlæg fra borgmester Morten
Slotved.

Aftenens gæst er nyvalgte folketingsmedlem Birgitte Bergmann som vil berette om
nyt fra Borgen..
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DAGSORDEN
iflg. vedtægter

 

1.     Valg af dirigent og referent samt stemmetællere

2.     Beretning om foreningen i det forløbne år.

3.     Godkendelse af det reviderede regnskab.

4.     Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent frem til næste
ordinære generalforsamling.

5.     Indkomne forslag. 

6.     Beretning fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelse om
gruppens politik

7.     Valg af formand

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant for disse
På de ordinære generalforsamlinger vælges/genvælges hver gang 4 bestyrelsesmedlemmer for

2 år, hvilket betyder
valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 4 i ulige år.

9.     Valg af delegerede til partiets landsråd, jvf. vedtægter for Det
Konservative Folkepartis organisation, § 4, stk. 2, pkt. 11 og 12 samt
suppleanter for disse

Som delegerede kan vælges medlemmer af foreningen, der har betalt det sidst opkrævede
kontingent, og såfremt

medlemmet på tidspunktet for Landsrådets afholdelse har været medlem i mindst 1 måned.

10.   Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse

11.   Politisk drøftelse. Indlæg fra borgmester Morten Slotved.

12.   Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden Tomas Dyrbye i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingen. Sendes til:

formand@konservative-horsholm.dk

Med venlig hilsen
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Bestyrelsen Konservative Vælgerforening i Hørsholm
Viggo H. Pedersen

Sekretær / Vælgerforeningen / Konservative i Hørsholm

E- mail; viggohp@outlook.dk

Tlf. 3033 8556
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