
Landsbyklyngen VestRum  

er et samarbejde mellem Tim, Hover, Torsted, Hee, No, Stadil og Vedersø 

 

 

Indkaldelse til stiftende generalforsamling for styregruppen VestRum 

mandag den 14. november 2016 klokken 17.30 i Vedersø Kulturcenter 

 

Program 

17.30 Fælles spisning. VestRum betaler maden. Drikkevarer er for egen regning. 

 Tilmelding på www.VestRum.dk, nødvendig senest den 8. november af hensyn til 

 køkkenet. 

18.15 Generalforsamling. Mens de voksne deltager i generalforsamlingen, er der aktiviteter for 

 børnene. 

19.15 Afgørelse af skolekonkurrencen "Livet i VestRum". 

 "Vinderfilmene" vises og den endelig kåring foretages ved afstemning af de fremmødte. 

 

Dagsorden for generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse 

4. Fremlægning af budget 

5. Beretning fra arbejdsgrupperne 

 5. a. Aktiviteter det foregående år 

 5. b. Fremadrettede opgaver 

6. Styregruppens fremadrettede indsatsopgaver 



7. Behandling af indkomne forslag 

8. Valg af formand* 

9. Valg af næstformand* 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer** 

11. Valg af revisor 

12. Eventuelt. Der kan ikke besluttes noget under punktet. 

 

** Styregruppen består af 2 repræsentanter fra hvert sogn. Alle, der er bosiddende i VestRum kan opstille 

for deres sogn. Er der opstillet mere end to kandidater fra hvert sogn afholdes valg. 

Formand og næstformand vælges på generalforsamlingen. Alle, der er bosiddende i VestRum kan opstille. 

Er der mere end 1 kandidat til hver post, foretages der valg. 

 

OBS 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før 

generalforsamlingen, hvilket vil sige senest den 24. oktober. 

Forslag til kandidater til styregruppen, formandsposten og næstformandsposten, skal være formanden i 

hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest den 24. oktober. 

Forslag til dagsordenen og opstilling af kandidater kan ikke fremsættes på generalforsamlingen. 

 

Dagsordenen foreligger på VestRums hjemmeside www.VestRum.dk senest 10 dage før 

generalforsamlingen. 

Forslag til vedtægter for Styregruppen VestRum kan ses på www.VestRum.dk. 

 

Tilmelding af kandidater og forslag til dagsordenen fremsendes til formanden Carsten Meller 

meller@meller.dk senest den 24. oktober. 

 

På styregruppens vegne 

Carsten Meller 

 


