
 
 

 

 

 

  

21. april 2017 

 

Se vores nye hjemmeside: selvejenetværket.dk 
 
Af hensyn til madserveringen skal vi bede om tilmelding senest den 12/5 kl. 12.00 til 
frede@oxholm.com eller tlf. 28 21 23 01 med tydelig angivelse af, om man deltager i spisningen. 
 
Indbydelse til ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 16. maj kl. 16.00. 
 
Kære medlemmer af repræsentantskabet 
 
Så er der indbydelse og dagsorden for repræsentantskabsmødet  
 
tirsdag den 16. maj kl. 16.00 på  
Rundskuedagens Plejecenter, Dannebrogsgade 44, 1660 København V. 
Hvert medlem har 2 pladser i repræsentantskabet. Indbydelsen sendes til forstander og formand 
samt de indmeldte repræsentanter. I bedes tjekke, at jeres repræsentanter er på maillisten. 
 
Inden den officielle dagsorden - 

- Får vi et oplæg ved forstander Jette Pedersen om det at være profilplejehjem for madelskere 
- Dernæst har vi en drøftelse om afbureaukratisering. I bedes allerede nu indmelde emner 

til afbureaukratisering, der betyder mere tid til samværet med og plejen af beboerne. 
Vores plan er at kunne omdele en række forslag eller evt. udsende dem inden mødet. På 
mødet drejer det sig så om, at få forslagene kvalificeret, så vi kan melde nogle ideer ind til 
arbejdsgruppen mellem Ældreministeriet og KL, som virkelig rykker. 

- Ældreminister Thyra Frank er indbudt, og vi håber hun vil deltage i noget af mødet og 
spisningen efterfølgende, hvor gourmetplejehjemmet byder på noget godt. 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
4. Indkomne forslag 
5. Fremlæggelse af budget og kontingent for det efterfølgende år 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Formand Svend Erik Christiansen er på valg – modtager genvalg 
Erik Vinding er på valg og modtager genvalg og Barbara Lisemose er på valg-
kandidat søges  

7. Valg af revisor 
8. Eventuelt.  

Efter mødet, der påregnes at slutte ca. kl. 18.00 serveres middag. 
Der er ikke de bedste p-muligheder. Der henvises til gaderne omkring og evt. Sdr. Boulevard. 
Det er til gengæld i gåafstand fra Hovedbanegården 
Med venlig hilsen 
 
Svend Erik Christiansen                   /                 Frede Mølgaard 
Formand                                                            Forretningsfører 


