
 

Landsbytopmøde 2022  
Mommark Business College Syd,  

Mommarkvej 372, 6470 Sydals 6470 Sydals 

Mandag, den 16. maj kl. 17.00 – 21.30  

 

Invitation til årets Landsbytopmøde: 

Efter en lang nedluknings periode efter Coronaen, er vi klar til  

”GENSTART” 
 

Deltagere: 
Ud over landsbylaugenes bestyrelsesmedlemmer, har vi inviteret udvalgsformænd, medlemmer af 

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter samt nøglepersoner fra administrationen. Forinden er der 

følgende på programmet: 

Kl. 17.00 – 18.00: Årsmøde i Landsbyforum (se næste side) 

Kl. 18.00 – 18.30: Generalforsamling i Mobilitetsforeningen (se næste side) 

kl. 18.30 – 18.45: Kåring af Årets Landsby 

Kl. 18.45 – 19.15: Fælles aftensmad 

 

Dagsorden til Landsbytopmødet 

Kl. 19.15 Velkomst ved Landsbyforum 

Kl. 19.20 Repræsentanter fra de politiske udvalg giver en status på, hvad der sker på  

                 landdistriktsområdet i deres udvalg (max. 5 minutter pr. udvalg). 

Kl. 20.00 Pause og kaffe i grupper 

Kl. 20.05 Gruppedebat om bl.a. følgende stikord: ”Fællesvarmeløsninger uden for fjernvarmeområderne”, 

                ”Klimatilpasning, før du står i vand til knæerne”, ”Flere fluer på forruden”, ”Hvad siger du til  

                 solceller og vindmøller i din baghave?” m.fl. 

Kl. 21.15 Opsamling og det videre arbejde. 

Kl. 21.30 Tak for i aften. 

 

Tilmelding: 
Inden den 10. maj til came@sonderborg.dk. 
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Dagsorden til Årsmøde i Landsbyforum 
iflg. vedtægterne 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af referent. 
3) Bestyrelsens beretning ved formanden. 
4) Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasseren. 

5) Indkomne forslag  

Fremsat af bestyrelsen (de foreslåede vedtægtsændringer er markeret med gult) se bilag 

5.1 Vedtægtsændringer på baggrund af to mindre korrektioner:  
a. Redaktionelle ændringer af teksten. 

b. Øget forståelse af ordvalg ifbm. “Årsmøde” ændres til “Generalforsamling” og “Bilags-
kontrollanter” ændres til “Revisorer”. 

5.2 Vedtægtsændring: 

a.  Ændring fra 3 til 5 medlemmer pga. sårbarhed i en bestyrelse med få medlemmer ved sygdom 
     eller forfald. Ved en udvidelse af bestyrelsen fra 3 til 5 personer, kan arbejdsbyrden desuden 
     fordeles på flere. 

6) Valg af bestyrelse i hht. §3  

- På valg som formand: Angela Coriand (genopstiller ikke som formand, men er kandidat til 
bestyrelsen, hvis vedtægtsændringen i 5.2 godkendes). 

- Hvis vedtægtsændringen i 5.2 godkendes vælges 2 nye medlemmer. 
7) Valg af 2 bilagskontrollanter samt suppleant 
8) Eventuelt 

 

Dagsorden til generalforsamling i Mobilitetsforeningen 
iflg. vedtægterne 

1) Valg af dirigent. 

2) Bestyrelsens beretning. 

3) Fremlæggelse af årsregnskab og næste års budget ved kassereren. 
4) Indkomne forslag. 

5) Valg i henhold til § 6, stk. 1. 
6) Valg af to bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant. 

7) Årsberetning fra udvalg. 
8) Eventuelt. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Landsbyforum 

https://www.sonderborgkom.dk/landsbyforum-2/vedtaegter-landsbyforum/
https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Vedtaegter-Landsbyforum-forslag-5-1.pdf
https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Mobilitetsforeningen-Vedt%C3%A6gter-2020-02-27-Underskrevet.pdf

