Nyhedsbrev nr. 2/2017

Årsmøde lørdag den 18. februar 2017
Hvert år i februar afholder Høreforeningen lokale årsmøder, og således også i
Aarhus.

Lørdag den 18. februar er der årsmøde på Folkestedet i Carls Blochs Gade 28,
og her er der mulighed for at høre om, hvad der foregår i din lokalafdeling. Du
får også lejlighed til at fortælle bestyrelsen om, hvad du efterspørger i
foreningens arbejde, både med den kommunale høreomsorg og aktiviteter i
Høreforeningens regi.

Som noget nyt begynder vi allerede mødet kl. 10.30, og når det er afsluttet, er
Høreforeningen vært ved en frokost for medlemmer. Gæster er velkomne til at
spise med for 50 kr. Efter frokosten vil vi præsentere en vifte af forslag til apps
på mobilen, der kan være en hjælp til mennesker med høretab. Vi slutter af
med en kop kaffe omkring kl. 14.30 .

Alle er velkomne til at deltage i årsmødet, men kun medlemmer har
stemmeret.
Det er ikke nødvendigt med tilmelding til selve årsmødet, men hvis du ønsker at
spise frokost, skal du senest den 16. februar tilmelde dig ved Lisbeth (sekretær)
på sms til 6139 7908 eller tlf. 8622 3917. Mail sendes til formand Sanne på
aarhus@hoereforeningen.dk

Vel mødt!

Venlig hilsen Sanne Lauridsen, formand i Aarhus Lokalafdeling

Dagsorden for årsmødet
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Godkendelse af dagsorden

4.

Valg af stemmetællere

5.

Bestyrelsens beretning til godkendelse v. Sanne Lauridsen

6.

Godkendelse af handleplan

7.

Økonomi, herunder godkendelse af regnskab m.v.

8.

Godkendelse af forretningsorden (hvis der kommer ændringsforslag)

9.

Valg af formand – skal kun vælges i lige år

10. Valg til bestyrelsen. På valg er:
o

Viggo Andersen, genopstiller ikke

o

Merete Birk Nielsen, genopstiller

o

Jørgen Rasmussen

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
o

1. suppleant Torben Hartmann, genopstiller

12. Valg af revisor samt revisorsuppleant
13. Udpegninger til DH og andre repræsentationer
14. Indkomne forslag
15. Eventuelt

Her kan du læse bestyrelsens beretning om aktiviteter i 2016

