
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2021 
 

I henhold til Foreningen NORDENs vedtægter (§ 7 stk. 4) afholdes ordinært 

repræsentantskabsmøde holdes hvert år i maj/juni. Mødet indkaldes senest 1. marts. 

Vi skal derfor - selvfølgelig med det forbehold, at vi følger sundhedsmyndighedernes 

anbefalinger - hermed indkalde til 

 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

LØRDAG DEN 8. MAJ 2021 
FOLKEHJEM RESTAURANT OG KURSUSCENTER, HADERSLEVVEJ 7, AABENRAA  

 

Foreningen NORDENs landsstyrelse har vedtaget at indkalde til repræsentantskabsmøde 

efter følgende dagsorden, der også fremgår af foreningens vedtægter (§7 stk. 7): 

 

1. Valg af dirigent 

2. Landsformandens beretning om virksomheden 

3. Landsstyrelsens forslag til Strategi            

4. Forslag fra landsstyrelsen  

5. Forslag til behandling jf. § 7, stk. 4 

6. Vedtægtsændring 

7. Godkendelse af regnskaber 

8. Fastsættelse af kontingenter  

9. Godkendelse af justeret budget for det løbende år og budget for de to følgende år 

10. Valg af landsformand  

11. Valg af landsstyrelsesmedlemmer  

12. Valg af to kritiske revisorer 

13. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde 

14. Temadrøftelse 

a. Oplæg til temadrøftelse 

b. Eventuelt forslag til udtalelse 

15. Eventuelt 
 

Senest fem uger før repræsentantskabsmødet afholdes vil Foreningen NORDENs skriftlige 

årsberetning for 2020, det reviderede årsregnskab for 2020 og yderligere bilagsmateriale til 

de enkelte punkter på dagsordenen kunne ses på foreningens hjemmeside. 

 

Der vil være følgende timeplan for repræsentantskabsmødet: 

 

09.00-10.00: Registrering og udlevering af stemmeseddel 

10.00-12.30: Repræsentantskabsmødets 1. del 

12.30-14.00: Frokost 

14.00-16.00: Repræsentantskabsmødets 2. del 

 

Vi skal henlede opmærksomheden på, at der i Foreningen NORDENs vedtægter (§7, stk. 2 

og 3) står:  

Fra hver lokalafdeling sidder i repræsentantskabet formanden eller dennes stedfortræder samt 

yderligere én repræsentant for hver påbegyndt 200 medlemmer.  

Fra hver kreds sidder i repræsentantskabet formanden eller dennes stedfortræder samt 

yderligere en repræsentant for hver gang medlemstallet i kredsen påbegynder 800 

medlemmer. Foreningen NORDENs Ungdom har ret til at møde med en observatør. 

De samarbejdende medlemmer får sæde i repræsentantskabet med hver en delegeret.  



 

 

Foreningen NORDENs forretningsudvalg har besluttet at dække omkostningerne for 

repræsentantskabsdeltagere, der opfylder de i vedtægterne anførte kriterier for deltagelse – 

herunder rejsebidrag for én deltager fra hver lokalafdeling, for den del af prisen på en rejse 

efter billigste måde, der overstiger 50 kr. Repræsentantskabsmødet er åbent, hvorfor andre 

medlemmer af vores forening har ret til at overvære repræsentantskabsmødet uden 

stemmeret. 

 

Vi håber på en stor tilslutning til vores repræsentantskabsmøde og glæder os til at se jer. 

Tilmelding til repræsentantskabsmødet bedes ske senest den 23. april 2021 til 

landskontoret@foreningen-norden.dk eller enkelt ved besvarelse af denne mail. 

 

 

Med venlig hilsen 

FORENINGEN NORDEN 

 

Marion Pedersen    Peter Jon Larsen 

Landsformand    Generalsekretær  
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