Lem Kulturnetværk
Dagsorden
for ordinært repræsentantskabsmøde
onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.00 i Lem Kulturhus:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Godkendelse af revideret regnskab
4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget, herunder fastsættelse af forholdstal og kontingent.
Vedtægt: Kontingent fastsættes af Repræsentantskabet ud fra forholdstal for hver af de tilsluttede medlemmer.
Forholdstallet fastsættes ud fra medlemmernes brug og gavn af Foreningens aktiviteter, Multikulturhuset,
udendørs aktivitetsarealer, hjemmeside mm. Et medlems indsats i foreningsarbejdet kan også indgå i fastsættelse
af forholdstallet.
Bestyrelsen foreslår, at forholdstallene fastsættes således:
Skolen og LMI hver 10 (uændret)
Skakklubben: 0 begrundet i klubbens størrelse og betaling i form af frivilligt arbejde (uændret)
På Hat med Tiden: 2 begrundet i større brug af Kulturhuset (tidligere 1)
Øvrige: 1 (uændret)
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. pr. forholdstal.

5. Indkomne forslag
Vedtægt: Forslag, som ønskes behandlet, skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand mindst 2 uger forud for
mødet.
Ved indkomne forslag skal endelig dagsorden udsendes til alle repræsentanter mindst 1 uge forud for mødet.

6. Valg af bestyrelse
Vedtægt: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf VSD Lem Afdelingen og Lem Motions- og Idrætsforening
hver vælger 1 medlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Kassereren kan
vælges uden for bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. På lige årstal vælger repræsentantskabet 2 medlemmer og
VSD Lem Afdelingen 1 medlem, og på ulige årstal vælger Repræsentantskabet 1 medlem og Lem Motions- og
Idrætsforening 1 medlem.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg:
- Charlotte Grønvaldt, Lokalrådet
- Irene Kjeldgaard, Spøttrups Venner
- Robin Jensen, VSD Lem Afdeling (Valgt af VSD, Lem afdeling)
Følgende bestyrelsesmedlemmer har siddet deres valgperiode ud:
- Vagn Lykke, Borgerforeningen
- Kjeld Jeppesen, LMI (Valgt af LMI)
Repræsentantskabet skal vælge 1 medlem og LMI 1 medlem.
Vedtægt: Hvert år vælger VSD Lem Afdelingen 1 suppleant, Lem Motions- og Idrætsforening 1 suppleant og
Repræsentantskabet 3 suppleanter.
Følgende 3 suppleanter blev valgt for et år af Repræsentantskabet på sidste ordinære repræsentantskabsmøde:
1. Villads Kristensen, På Hat med Tiden
2. Ellen Jensen, Pensionistforeningen
3. Kjeld Hvidtved Pedersen, Skakklubben

7. Valg af revisorer
Vedtægt: Til at gennemgå regnskabet vælger Repræsentantskabet 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at disse
afgår på skift hvert år. Hvert år vælger repræsentantskabet en suppleant for 1 år..

Aage Dahl blev valgt som revisor i 2015 og har siddet sin valgperiode ud (Modtager genvalg)
Leo B. Nielsen blev valgt som revisor i 2016 og er ikke på valg.
Jens Knudsen blev valgt som revisorsuppleant i 2016 for et år.

8. Eventuelt

