TIL SAMRÅDETS FORENINGER

13. februar 2020.

Samrådet indkalder herved til det ordinære repræsentantskabsmøde
lørdag den 29. februar 2020 kl. 10:30
i N. J. Fjordsgade 2, lokale 2.4, 8000 Aarhus C.
Dette er anden indkaldelse som anført iht. Samrådets vedtægter § 4 stk. 1.

Dagsorden:
1.

Valg af ordstyrer og referent

2.

Formandens beretning

3.

Regnskab og budget ved kassereren

4. Kommende aktiviteter:
Sommeraktiviteterne i 2020.
Vinteraktiviteterne i samarbejde med MSO.
Forberedelse af Sports- og Fritidspolitiken for 2021 - 2025.
Kulturpolitikken i Aarhus Kommune.
Samrådets rolle i det Kommunale Aarhus.
5. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag indenfor tidsfristen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er følgende:
Næstformand:
Mette Lauridsen, villig til genvalg
Kasserer:
Martin Søballe, villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem.: Niels Frey, ikke villig til genvalg
7. Valg af revisorer.
Peter Sørensen og Poul Hansen, begge villige til genvalg
8. Eventuelt.

Formand Erik Vigsø, Bronzealdervej 45, 8210 Aarhus V.
E-post: erik.vigsoe@stofanet.dk - Telefon: 8624.2411 – 2424.3098.

Årets repræsentantskabsmøde vil have temaet:
"Bestyrelsens rolle i samspil med Landsforeningens og
de kommunale politikker"
Samrådet for amatørkultur i Aarhus Kommune deltager i rigtig mange udvalg og
arrangementer i Aarhus Kommune, og senest har vi genforhandlet vores
samarbejdsaftale med Magistraten for Sundhed og Omsorg for de næste to år.
I den forbindelse vil vi gerne orientere om mulighederne for at udnytte denne
samarbejdsaftale samt de andre muligheder Samrådet har for at påvirke vores
medlemsforeningers mulighed for at drage fordel af dette udvalgsarbejde.
Derfor har vi indbudt en repræsentant fra Sundhed og Omsorg til at komme og
fortælle om mulighederne for at udnytte denne aftale.
Vedrørende sommeraktiviteter for 2020 forsættes proceduren fra tidligere år.
Hvilket vil sige, at tilmeldingsskemaet (som sammen med et betalt kontingent er en
forudsætning for at kunne få tilskud fra Samrådet) kun udleveres på
repræsentantskabsmødet, og at det ikke er muligt at få fat i tilmeldingsblanketten
på andre måder end ved deltagelse på repræsentantskabsmødet.
Sidste frist for aflevering af tilmeldinger er som sædvanlig 1. april.
Vi beder jer indsende ansøgningen som anført på denne, eller eventuelt aflevere
skemaet på mødet.
Husk!
I må deltage med det antal personer I ønsker, men hver forening har kun 1 stemme
jf. vedtægternes punkt 4, stk. 2.
Vi håber på stor tilslutning til mødet.
Bemærk at repræsentantskabsmødet denne gang afholdes på N. J. Fjordsgade
Skole, og af hensyn til forplejning skal vi bede om tilmelding af hensyn til bestilling
af mad senest den 25. februar, til formanden på mail: formand@amatorkultur.dk

På bestyrelsens vegne

Erik Vigsø
Formand.

Formand Erik Vigsø, Bronzealdervej 45, 8210 Aarhus V.
E-post: erik.vigsoe@stofanet.dk - Telefon: 8624.2411 – 2424.3098.

