
                 

Indkaldelse til landsmøde i Folkevirke 

den 17. april 2020 i København 

 

Hermed fremsendes dagsorden ifølge vedtægterne for Folkevirkes ordinære 

landsmøde fredag den 17. april 2020. 

På grund af Corona-udbruddet har forretningsudvalget besluttet, at årets 

landsmøde holdes ”elektronisk”. Det planlagte debatmøde holdes til september. 

Ifølge vedtægterne skal Folkevirke holde landsmøde inden udgangen af april, og et 

godkendt referat og regnskab skal derefter bruges over for myndigheder og fonde. 

Landsmødet holdes på den måde, at alle medlemmer får tilsendt årsregnskab og 

skriftlig årsberetning sammen med denne dagsorden. Der kan frem til den 17. april 

stilles spørgsmål via mail. Alle stemmeberettigede bedes senest denne dato sende 

en mail til folkevirke@folkevirke.dk, hvor de tilkendegiver: 

Om de kan godkende: 

o Skriftlig årsberetning 

o Årsregnskab 

Tilkendegive deres holdning til valg af: 

o Dirigent 

o Stemmetæller 

o Hvem de ønsker valgt til de poster, hvor der skal foretages valg. 

Dagsorden 

•Valg af dirigent og 1 stemmetællere.  

Bestyrelsen foreslår Karen Hallberg til dirigent og referent og Birgit von der Recke til 

stemmetæller. 

•Mundtlig årsberetning ved formanden – godkendelse af både skriftlig og mundtlig 

årsberetning. Disse to beretninger er i år slået sammen. 
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•Mundtlig årsberetning for kulturtidsskriftet ”Folkevirke” - godkendelse af både 

skriftlig og mundtlig årsberetning. Disse to beretninger er i år slået sammen. 

•Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget til godkendelse 

•Fastsættelse af kontingent. Forretningsudvalget foreslår uændret kontingent. 

•Valg af: 

Formand På valg er: 

 Annemarie Balle (er villig til genvalg) 

Tre forretningsudvalgsmedlemmer. På valg er: 

 Lene Lund (er villig til genvalg) 

 Mona Jensen (ønsker ikke at modtage genvalg) 

 Susanne Tarp (er villig til genvalg) 

To suppleanter. På valg er: 

Ulla Lunde Hansen (er villig til genvalg) 

Tove Kristensen (er villig til genvalg) 

•Indkomne forslag. Ingen ved denne udsendelse. Skulle der indkomme forslag, 

sendes de ud pr. mail. 

•Eventuelt 

Alle valg sker ved skriftlig afstemning med almindeligt flertal. 

Forslag til kandidater samt forslag til emner, der ønskes behandlet på landsmødet, 

skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. 

Venlig hilsen Annemarie Balle,  

formand for landsorganisation Folkevirke 


