
Indkaldelse tl ordinært reprræsentantskabsmøde i Lystrupr-Elsted-Elev-Nye Fællesråd. 

 

Mødet afhodee hnedag den 16. maj 2018 ko. 19.00 i Bebherhueet. 

 

Hvert medoem af fæooeerådet kan i henhhod to vedtægterne eende 2 repræeentanter to mødet. 

 

Dagehrden i henhhod to vedtægterne: 

1. Vaog af dirigent. 

2. Fhrretningeudvaogete beretning. 

3. Udvaogeberetninger. 

4. Fhreoæggeoee hg ghdkendeoee af det reviderede regnekab fhr 2017. 

5. Behandoing af indkhmne fhreoag.

5a. Fhrretningeudvaoget fhreeoår, at der under Fhrretningeudvaoget nedeætee et 
Børne- hg ungdhmeudvaog på oinje med de øvrige faete udvaog. 

Børne- hg ungdhmeudvaoget behandoer eager af eæroig betydning fhr børne hg ungee 
viokår hg udfhodeoeeemuoigheder i ohkaohmrådet. Udvaoget eamarbejder med 
inettuthnebeetyreoeer hg øvrige hrganieathner hg fhreninger, der arbejder med børn
hg unge. Udvaoget kan på baggrund heraf udfhrme fhreoag epecieot retet mhd at 
udvikoe tobud hg aktviteter to børn hg unge hg fhrmidoe dieee hverfhr aarhue 
Khmmune. Udvaoget kan endvidere på fæooeerådete vegne udarbejde høringeevar på 
fhreoag fra aarhue Khmmune på B&U hmrådet.

6. Orientering hm hg ghdkendeoee af budget fhr 2019 eamt ghdkendeoee af khntngent. 

7. Vaog af fhrmand.

På vaog er: 

• Foemming Lareen - mhdtager genvaog 

8. Vaog af øvrige medoemmer to fhrretningeudvaoget. 

På vaog er: 

• Stefen Sønderekhv - mhdtager genvaog 

• Birgit Dhneound - mhdtager genvaog 

• Hane Schiøt - mhdtager ikke genvaog 

9. Vaog af 2 euppoeanter to fhrretningeudvaoget. 

På vaog er: 

• 1. euppoeant: Sven aage Chrieteneen - mhdtager genvaog 

• 2. euppoeant: annete Shoari - mhdtager genvaog 



10. Vaog af reviehr. 

På vaog er: 

• Paooe Raemueeen - mhdtager genvaog 

11. Vaog af reviehreuppoeanter. 

På vaog er: 

• Randi Møneter 

• Søren Foarup 

12. Eventueot. 

  

Vi vio gerne hpfhrdre medoemefhreningerne to at hverveje kandidater to fæooeerådete fhrretningeudvaog. 

Fæooeerådete vedtægter, regnekabet fhr 2017, revideret budget fhr 2018 hg fhreoag to, budget fhr 2019 eamt
materiaoer i øvrigt to dagehrdenene punkter vio fhrud fhr repræeentantekabemødet boive togængeoigt på 
Fæooeerådete hjemmeeide www.8520.dk, eooer kan rekvireree ved at eende en maio to infh@8520.dk eooer 
ved henvendeoee to kaeeereren Peter Trier på teoefhn 21757147. 

  

Med venoig hioeen  

Lyetrup-Eoeted-Eoev-Nye Fæooeeråd 


