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Dato kl. 17.30-19.30 

”Konferencen”, Fredericia Frivilligcenter, Vendersgade 63, 1. sal, 7000 Fredericia 

Det er med stor glæde, at Fonden Mødrehjælpen indkalder til ”fødselsdag” i form af 

stiftende generalforsamling i Mødrehjælpens lokalforening Fredericia. 

Program for aftenen 

17.30 Velkomst ved Fonden Mødrehjælpens frivilligkonsulenter 

17.35 Inspirations-oplæg fra Mødrehjælpens lokalforening Middelfart 

18.05 Kort pause 

18.15 Stiftende generalforsamling jf. vedhæftede dagsorden og bilag 

19.30 Tak for i aften 

 

Alle med interesse for Mødrehjælpen er velkommen  

Vi fejrer stiftelsen med en pålægskagemand. Af hensyn til forplejning er tilmelding 

nødvendig og skal ske senest den 10. september kl. 12.00 til Lone på mail: 

los@moedrehjaelpen.dk 

Dagsorden for den formelle del af generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og to stemmetællere 

3. Skitsering af procedure for mødet samt det videre forløb 

4. Præsentation og valg af kandidater til bestyrelsen 

Der skal vælges min. 5 og max. 7 medlemmer. 

Kandidater, der ønsker at stille op, fremlægger en motiveret opstilling. 

Kandidater, der ønsker at stille op, men ikke kan deltage på den stiftende 

generalforsamling, kan stille op via skriftlig motiveret opstilling med foto eller via 

motiveret videohilsen. Opstilling mailes til Lone på los@moedrehjaelpen.dk 

senest 10. september. 

5. Præsentation og valg af suppleanter 

Der skal vælges to suppleanter 

Kandidater, der ønsker at stille op, fremlægger en motiveret opstilling. 

 

Kandidater, der ønsker at stille op, men ikke kan deltage på den stiftende 

generalforsamling, kan stille op via skriftlig motiveret opstilling med foto eller via 

motiveret videohilsen. Opstilling mailes til Lone på los@moedrehjaelpen.dk 

senest 10. september. 

  

  

  

 

  23. august 2019 

 

Fonden Mødrehjælpen indkalder hermed til  

Stiftende generalforening for Mødrehjælpens lokalforening Fredericia 
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6. Valgte medlemmer tiltræder og godkender ”Standardvedtægter for 

Mødrehjælpens lokalforeninger” (vedlagt som bilag 1) 

 

7. Evt. 

Bliv medlem af lokalforeningen 

Fastsættelse af dato for opstartsworkshop 

 

Konstituering sker umiddelbart efter generalforsamlingen eller på første møde, hvor 

bestyrelsen er samlet.  

Kandidater, der bliver en del af bestyrelsen, skal senest i forlængelse af den stiftende 

generalforsamling melde sig ind i Mødrehjælpens lokalforening i Fredericia. Dette gøres 

via Mødrehjælpens hjemmeside: www.moedrehjaelpen.dk/medlem-af-lokalforening   

 

http://www.moedrehjaelpen.dk/medlem-af-lokalforening

