Nyhedsbrev nr. 1/2018

Årsmøde lørdag den 24. februar 2018
Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling afholder årsmøde lørdag den 24. februar
kl. 10.30 på Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, Aarhus C. Ved årsmødet
fortæller bestyrelsen om arbejdet i lokalafdelingen, og du har mulighed for at
fortælle om ønsker, som du måtte have, til aktiviteterne.

Selve årsmødet forventes afviklet inden kl. 12, hvorefter Høreforeningen er
vært ved en let frokost for medlemmer. Efter frokost er der et spændende
foredrag ”Kender du typen” ved Ingelise Isak. Hun fortæller om forskellige
personlighedstyper, som kan hjælpe dig til bedre selvforståelse og måske også
til bedre forståelse af din ægtefælle, chef eller andre i din nærhed. Læs mere om
foredraget her.

Vi slutter dagen af med kaffe/te og brød inden kl. 15. Hvis du som gæst/ikke
medlem ønsker at spise frokost, koster det 50 kr. som betales på dagen.

Der kræves ikke tilmelding til formiddagens årsmøde, men hvis du vil spise
frokost, skal du tilmelde dig hos Lisbeth på sms/tlf. til 6139 7908 eller mail til
Sanne på aarhus@hoereforeningen.dk

På vores hjemmeside www.hoereforeningen-aarhus.dk kan du læse mere om
foredraget og årsmødet. Mødet er åbent for alle, men kun medlemmer har
stemmeret.

Vi glæder os til at se jer til en god debat og hyggeligt samvær.

Venlig hilsen lokalbestyrelsen v/ formand Sanne Lauridsen

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. Sanne Lauridsen genopstiller
10. Valg til bestyrelsen. På valg er:



Anne-Birthe Merrald, genopstiller ikke



Lisbeth Leicht Thomsen, genopstiller



Frode Larsen, genopstiller



Karen Villumsen, genopstiller



Susanne Hollund, opstiller fra en post som suppleant

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen



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 2017

Facebook Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling
Website Høreforeningen Aarhus Lokalafdeling

