
  
  
 
 

 Kulturrådet i Frederikssund - KUF 
 www.kuf.dk 

 
Kulturrådet i Frederikssund ● c/o Kenneth Jensen ● Fyrrehaven 18 ● 3630 Jægerspris 

 
Frederikssund, den 14. februar 2015 

 

Indkaldelse til 
Ordinært repræsentantskabsmøde 

 

Mandag, den 9. marts 2014 kl. 1930  
i 

Skibby Fritidscenter 
Nyvej 7, 4050 Skibby. 

 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmetællere 
4. Bestyrelsens beretning 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Godkendelse af det reviderede regnskab 
7. Behandling af indkomne forslag (skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest otte 

dage før repræsentantskabsmødet) 
8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer  

Flg. er på valg: 
• Per B. Gottlieb - modtager genvalg. 
• Verner Larsen - modtager genvalg. 
• Ann Munk - modtager genvalg. 

9. Valg af mindst en, højst tre suppleanter til bestyrelsen 
Flg. er på valg: 

• Niels Nielsen - modtager genvalg 
• Jens Lindgreen - modtager genvalg 

10. Valg af revisor 
• Lars Lyberg - modtager genvalg 

11. Valg af revisorsuppleant 
• Leif Nielsen - modtager genvalg 

12. Eventuelt. 

 
Kulturrådet er vært ved en kop kaffe/the, øl og vand samt et stykke kage. 
 
Kontingent - og stemmeret 
For at være stemmeberettiget skal medlemsforeningen/gruppen have betalt kontingent på kr. 200,- for 
2015. Kontingentopkrævning er udsendt separat, og bedes være indbetalt senest den 23. februar 2015. 
 
 
Med venlig hilsen 
Kulturrådet i Frederikssund 
 
 
 
Kenneth Jensen 
formand 
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