KØBENHAVNS KOMMUNE
Økonomiforvaltningen
Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg

7. december 2017

INVITATION TIL VALGMØDE FOR
VESTERBRO LOKALUDVALG
Københavns Kommune inviterer alle foreninger, frivillige organisationer,
brugerbestyrelser, netværk og råd, der har sit virke på Vesterbro til at
stille op, eller være med til at vælge, det nye Lokaludvalg. Valget finder
sted på et valgmøde der afholdes:
Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00

i kantinen på Vesterbro Ny skole, Slesvigsgade 6,
1762 København V
Formålet med valgmødet er at nedsætte et frivilligt lokalt forankret udvalg, der bredt repræsenterer Vesterbros borgernes interesser og visioner
for deres bydel. De valgte medlemmer af lokaludvalget sidder for en periode på fire år, hvor de ved fælles indsats, og med støtte fra et professionelt sekretariat, kan være med til at præge de politiske beslutninger på
rådhuset med betydning for Vesterbro.
Der skal på valgmødet træffes beslutning om følgende:
1. Hvilke forskellige fagområder, der skal repræsenteres i det nye lokaludvalg?
Et fagområde kan fx være miljø/skole/kultur/boliger/ældre/idræt osv.
2. Hvilke opstillede foreningsrepræsentanter skal vælges som medlemmer af lokaludvalget, for hvert af de valgte områder?
3. Hvilke opstillede foreningsrepræsentanter skal vælges som suppleanter til lokaludvalget, for hvert af de valgte områder?

HVEM KAN STILLE OP OG/ELLER STEMME?

Hver forening mv., kan tilmelde én person til mødet, med mulighed for
at stemme. Den tilmeldte skal være fyldt 18 år, men behøver ikke at bo i
bydelen.
Øvrige medlemmer af foreningen mv. er velkommen til at deltage i
valgmødet som tilhører, men kan ikke stemme.
Som tilmeldt til mødet kan du opstille til valg som medlem eller suppleant til lokaludvalget, eller du kan møde op for at have indflydelse på,
hvem der bliver valgt til Lokaludvalget i din bydel.
Kan du ikke deltage på valgdagen, kan du opstille ved, at give en skriftlig
fuldmagt til en tilstedeværende på mødet eller til en medarbejder i lokal-
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udvalgets sekretariat. I fuldmagten tilkendegiver du, at du ønsker at opstille som medlem/suppleant. Der kan til gengæld ikke stemmes ved
fuldmagt på valgmødet.
Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource, og alle
interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at stille op til valg til Lokaludvalget.

TILMELDING

Som repræsentant for din forening skal du tilmelde dig ved at indsende
vedlagte tilmeldingsblanket til sekretariatet enten via e-mail til:
vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk.
Eller med post til:
Vesterbro Lokaludvalg
Lyrskovgade 4, 2 sal
1758 København V
E-mail eller brev mærkes ”Valgmøde Vesterbro Lokaludvalg”.
Blanketten kan hentes elektronisk på www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk og
sekretariatet skal have modtaget tilmeldingen senest tirsdag den 6. februar 2018.
Sekretariatet sender en bekræftelse på tilmeldingen, når blanketten er
modtaget.

DELTAG SOM TILHØRER I ET UDVALGSMØDE

Vesterbro Lokaludvalg holder et månedligt ordinært lokaludvalgsmøde,
hvor relevante politiske emner der berører bydelen behandles. Er du
nysgerrig på at finde ud af, hvordan lokaludvalget arbejder, er der mulighed for at deltage som tilhører. Kontakt sekretariatet på vesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk, hvis du ønsker at deltage som tilhører på et møde.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Du kan læse mere om enten Vesterbro Lokaludvalg på
www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk eller om lokaludvalg generelt på kommunens hjemmeside www.kk.dk/lokaludvalg.
Du er også velkommen til at kontakte undertegnede fra sekretariatet på
tlf.: 27 15 47 27 eller mail: dse@okf.kk.dk, hvis du har yderligere
spørgsmål.
Med venlig hilsen
Dorthe Sørensen Eren
Konstitueret Sekretariatsleder for Vesterbro Lokaludvalg
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