Liselund Centerråd
Generalforsamling
Torsdag den 14. marts 2019 kl. 14.00
Hüttel-Sørensensvej 61, Vodskov
DAGSORDEN:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent
3. Beretning om det forløbne år
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Valg af centerrådsmedlemmer og suppleanter
På valg er:
Tage Mortensen
Grethe Holm Hein
Alf Lynge Madsen
Inger Margrethe Brix
Suppleanter: Birthe Salomonsen
Niels Salomonsen

Centerrådet efter generalforsamling 2018:
Formand: Karen Hansen
Næstformand: Inger Linnebjerg
Kasserer og referent: Inger M. Brix
Bankoansvarlig: Tage Mortensen
Medlem: Alf Lynge Madsen
Medlem: Gretha Holm Hein
Medlem: Niels Thomsen Brix
1. Suppleant: Birthe Salomonsen
2. Suppleant: Niels Salomonsen

6. Indkomne forslag.
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
På valg er Grethe Behrndt. Nyvalg af 1 revisor og 1 suppleant
8. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er der amerikansk lotteri
og Centerrådet serverer eftermiddagskaffe og kage
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standardvedtægter for Centerråd på aktivitetscentre indenfor ældreområdet
ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg:
Punkt 4: Valg til Centerråd
4.1 Stemmeberettigede er alle pensionister og efterlønsmodtagere, bosat i Aalborg Kommune.
4.2 Valgperioden er 2 år.
4.3 Afholdelsen af valg til centerrådet varetages af det enkelte aktivitetscenter/aktivitetshus og
finder sted på centerrådets generalforsamling i 1. kvartal hvert år. Centerrådet fastsætter den
præcise dato for generalforsamlingen. Tilrettelæggelsen af valget, herunder information i
forbindelse med, at valget foregår i det enkelte aktivitetscenter, organiseres af centerrådet. I
aktivitetscentre med personale sker dette arbejde i samarbejde med aktivitetscentrets
personale.
4.4 Det enkelte centerråd aftaler på forhånd, hvor mange medlemmer, der skal være i det
kommende centerråd. Hvis der ikke opstilles flere kandidater end det ønskede antal
medlemmer afgøres valget ved fredsvalg. Er der opstillet flere kandidater end det ønskede,
afgøres valget ved skriftlig afstemning.
4.5 Halvdelen af centerrådets medlemmer – minus én – er på valg i lige år, mens halvdelen af
centerrådets medlemmer – plus én – er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted.
4.6 Det nye centerråd tiltræder straks og konstituerer sig selv. Dog kan valg til formands- og
/eller kasserer-posten foretages direkte på generalforsamlingen.

