INVITATION TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Onsdag den 24. april kl. 19.00
Peter Fabers Vej nr. 1, 8210 Aarhus V

Se program og dagsorden på næste side.

Velkommen >l Fællesrådet
for
Møllevangen-Fuglebakken-Frydenlund-Charlo<enhøj
Dit lokale fællesråd fungerer som et samlet talerør over for kommunen
og vi arbejder for at styrke sammenholdet i vores område.
Det sker eksempelvis ved at påvirke og stø<e udviklingen omkring bolig,
erhverv, dagins>tu>oner, uddannelse, fri>dsak>viteter, sociale >ltag,
traﬁk og miljø.
Det er gra>s at blive medlem af Fællesrådet og du kan følge med i
ak>viteterne på vores hjemmeside eller facebook-gruppe.

Besøg vores hjemmeside

Følg os på Facebook

Kontakt os på mail

fællesrådet.dk

facebook.com/fællesrådet.dk

formand@faellesraadet.dk

HVAD ER FÆLLESRÅDET?

Vores område rummer mange forskellige boligformer, skoler,
kirke, erhvervs- og foreningsliv og her kan man i princippet
leve et helt liv fra vugge Sl grav!
Derfor er det Fællesrådets ambiSon at udbrede kendskabet
Sl de mange muligheder og akSviteter, der allerede
eksisterer eller som vi kan skabe i fællesskab.

Indkaldelse >l ordinært repræsentantskabsmøde
Der aEoldes ordinært repræsentantskabsmøde
onsdag den 24. april 2019 kl. 19.00 i kælderen på
Peter Fabers Vej nr. 1, 8210 Aarhus V.
Dagsorden for mødet er følgende punkter:

Det gør vi bl.a. ved at støZe og påvirke udviklingen omkring
bolig, erhverv, daginsStuSoner, uddannelse, friSdsakSviteter, sociale Sltag, foreningsliv, traﬁk og miljø.

1) Valg af dirigent og referent.

Omdrejningspunktet bliver hjemmesiden fællesrådet.dk samt
vores kontakt Sl jer der bor, arbejder og Slbringer friSden i
området - jeres ideer, ønsker, bekymringer og drømme om,
hvad området skal indeholde både nu og i fremSden.

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget

2) Aﬂæggelse af bestyrelsens årsberetning.

4) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5) Valg af formand
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
7) Valg af revisor.

Tilmelding og forslag:
Tilmelding foregår via mail Sl formanden og du kan
også indsende forslag Sl dagsordenen via mail Sl
formand Svenning B. Madsen senest den 10. april på
formand@faellesraadet.dk.
Se mere på fællesrådet.dk eller aarhus.dk/faellesraad

