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Allerede nu kan vi oplyse, at årets repræsentantskabsmøde afholdes den 15. april i
Stadionrestauranten, Sollentuna Alle 1-3 i Hvidovre.
Nærmere indkaldelse og dagsorden udsendes senere.
At vi allerede nu annoncerer repræsentantskabsmødet skyldes, vi er i den situation, at
vi ved der er behov for et antal nye kræfter i bestyrelsen.
Vores formand gennem rigtig mange år har valgt at trække sig. Bestyrelsen vil så
finde en ny formand blandt den resterende bestyrelse.
Vores også mangeårige medlem Fritz Løvschall afgik desværre ved døden i starten af
januar 2013 og Hanne Holdt Hansen har valgt at stoppe bestyrelsesarbejdet på grund
af alder.
Alt i alt har vi derfor behov for 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
Da vi ved af erfaring, at det kan være svært at træffe beslutning om at indgå i et
bestyrelsesarbejde med den korte ”tænkepause” der automatisk vil være på et
repræsentantskabsmøde, har vi valgt at bringe budskabet allerede nu, så vore
medlemmer har god tid til at tænke igennem, om det skulle være noget for jer.
Vi kan supplere med, at vi afholder 10 bestyrelsesmøder om året, vi deltager i 4
møder med KSO og 4 møder med SOL.
Bestyrelsesmøderne og møder i KSO afholdes i København – de går gerne på skift hos
medlemmerne, men har man ikke plads, så findes der altid en løsning.
SOL-møder afholdes i Odsherred. De er rigtig gode at deltage i, men der er
selvfølgelig intet krav.
Ind imellem kan der opstå møder som vi finder det er hensigtsmæssigt at deltage i,
men hvem der repræsenterer SAGT vil altid være noget man aftaler på
bestyrelsesmøderne.
Vi vil opfordre jer til at overveje at engagere jer, eller hvis i ved der i jeres forening
findes en ”ildsjæl” så henvend jer til vedkommende med forslaget. Man kan altid
kontakte undertegnede på tlf.:2685 7558 eller mail: laage@c.dk hvis man ønsker at
uddybe opfordringen. Vi hører også meget gerne på forhånd fra de af jer der kunne
tænke at indgå i bestyrelsen.
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