
 

GENERALFORSAMLING 
Ådum Venstre  

mandag d. 23/2-2015  kl. 19.30! 
Sted: Bech´s Hotel, Tarm. 

DAGSORDEN. 
1. Valg af stemmetællere 
2. Valg af dirigent 
3. Beretning ved formanden. 
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
5. Indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen, herunder 2 suppleanter 

På valg er:  Bent Lund 
 Mikael Andersen, modtager ikke genvalg 
Suppleant: Bjarne Hedegaard 
 
Valg af revisor, herunder suppleant. 
På valg er:  Peter Hansen 
Suppleant:  Hans Laurids Pedersen, modtager ikke 

genvalg. 
7. EVT: 

 
Ådum Venstre er vært ved kaffen  

 
Vel mødt! Venlig hilsen  Ådum Venstres bestyrelse! 

 
Fremsendelse af forslag til generalforsamlngen bedes være bestyrelsen i 

hænde senest d. 16/2-14. 
 

 
Kontakt os i Ådum venstre og hør nærmere. Også hvis du på anden vis - 

ønsker at støtte eller bidrage til Ådum Venstre eller partiet Venstre. 
 
Mikael Johnsen, Formand, tlf:  22358116 
E.mail: M-IS-Johnsen@mail.tele.dk 
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Til kommunalvalget november 2017. 
 
Nogen vil måske synes, det er tidligt at begynde at tale om KV17.  
I Ådum Venstre mener vi, der bør gøres noget ved, vi ingen Venstre 
repræsentation har i kommunalbestyrelsen fra vores del af kommunen. Så til 
trods for folketingsvalget er en realitet senest til september i år, skal vi 
allerede nu forberede os på kommunalvalgkampen i 2017. Det tager tid at 
opbygge en valgsejr.  
 

Det kræver en engageret kandidat……ER DET DIG!!!!  
 
Du får DIREKTE indflydelse på bla.  

- Ådum skoles eksistensgrundlag. 
- At påvirke Ådums 2020-plan kommunalt. 
- Skal vi have flere vindmøller op i vort område? 
- Etablering af  cykelsti mellem Ådum og Tarm 
- Hvor meget vi skal betale i kommunal skat og ydelser? 
- Hvilke værktøjer skal i brug i vores lokalområde og 

kommune for at fremme vækst og tilflytning. 
- Osv. osv. 

 
Vi kan tilbyde: 

- En lokal forening, som er klar til at bakke op og tage fat 
på processen. 

- En styrket sammenslutning mellem kommunens sydlige 
V-lokalforeninger, som samlet vil stå bag vore lokale 
kandidater/DIG. 

- Hjælp til valgkampagne og fundraising. 
 
 
Hvis du vil vide mere eller gerne vil melde dit kandidatur, så kontakt Ådum 
Venstre, ved  
Mikael Johnsen, Formand, tlf:  22358116  
E.mail: M-IS-Johnsen@mail.tele.dk 
 
 
INFO 
 
Ådum venstres kontigent er ved næste gentegning eller nytegning fastsat til 
300 kr.  
Det skyldes følgende: 

1. Sikring af Ådum venstres økonomiske grundlag. 
2. Kommende kommunale valgkamp 
3. Stigning i kontigent til Venstres landsorganisation. 

mailto:M-IS-Johnsen@mail.tele.dk

