Indkaldelse til Landsforeningen LEVs ekstraordinære Repræsentantskabsmøde 2019
Lørdag den 16. november 2019 kl. 15.00 – 17.30
på Musholm, Musholmvej 100, 4220 Korsør
Dagsorden
a. Valg af dirigent og stemmeudvalg
b. Godkendelse af delegerede
c. Vedtægtsændringer med henblik på at styrke LEVs organisation og kommunikation
Tilmelding
Tilmelding sker på vedlagte tilmeldingsskema, der sendes til LEVs sekretariat på lev@lev.dk.
Skemaet skal være modtaget i LEVs sekretariat senest d. 18. oktober 2019 kl. 23:59.
Se mere om tilmelding herunder.
Før repræsentantskabsmødet vil der blive afholdt et temamøde i tidsrummet kl. 13.00 – 15.00.
Efter endt repræsentantskabsmøde inviterer LEV på middag. Endeligt program udsendes
snarest.
Det er muligt mod egenbetaling at tag en overnatning på Musholm fra lørdag til søndag. Prisen er 515 kr.
pr. mand i enkeltværelse og 415 kr. pr. mand i dobbeltværelse (der betales ved ankomst). Dette kan
bookes igennem Christine på cb@lev.dk senest fredag den 4. oktober 2019 kl. 12.00.
Antal repræsentanter
Der vedlægges en oversigt over hver enkelt kreds/forenings antal repræsentanter. Denne er
trukket pr. 24. juni 2019 (bemærk at I vil få tilsendt en ny liste medio august. Den vil blive
trukket 31. juli 2019, som der står I vedtægterne). Det opnåede antal repræsentanter kan
deltage uden beregning. Pris for deltagelse af gæster fremgår af vedlagte tilmeldingsblanket.
Antal medlemmer
0 - 149 medlemmer
150 - 299 medlemmer
300 - 449 medlemmer
450 – 599 medlemmer
600 – 749 medlemmer
750 – 899 medlemmer
900 – og derover

Repræsentanter på grundlag af medlemstal
1
2
3
4
5
6
7

HB medlemmer indgår ikke i ovenstående antal repræsentanter, men modtager deres eget
materiale. Et HB-medlems plads i repræsentantskabet er personlig.
Spørgsmål kan rettes til Stig Christensen i LEVs secretariat på sc@lev.dk

Tilmelding
Tilmelding sker på vedlagte tilmeldingsskema, der sendes til LEVs sekretariat på lev@lev.dk.
Skemaet skal være sekretariatet i hænde senest d. 18. oktober 2019.
Tilmeldinger til temamøde og middag sker på samme tilmeldingsskema som det
ekstraordinære repræsentantskabsmøde.
Med venlig hilsen
Landsforeningen LEV

Anni Sørensen
Landsformand

