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Sagsnr. 2013-0257533 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 

Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i 

bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 

 

Til alle lokale foreninger og 

bestyrelser 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION TIL OPSTILLNGSMØDE FOR BRØNSHØJ-

HUSUM LOKALUDVALG 

 

Københavns Kommune inviterer alle foreninger, frivillige organisationer, 

brugerbestyrelser, netværk og råd, der har sit virke i Brønshøj-Husum by-

del til opstillingsmøde for Brønshøj-Husum Lokaludvalg: 

 

Mandag den 3. marts 2014 kl. 19.00 på Husum Skole, Karlslundevej 23, 2700 

Brønshøj. 

 

Der skal på Opstillingsmødet træffes beslutning om følgende: 

 

1. Hvilke områder (miljø, skole, ældre, boliger, osv.) skal være repræsen-

teret i det nye lokaludvalg? 

 

2. Hvilke personer skal vælges som medlemmer af lokaludvalget for de 

forskellige områder for de næste fire år? 

 

3. Hvilke personer skal vælges som suppleanter til lokaludvalget for de 

forskellige områder? 

 

Hver forening mv., der har sit virke i Brønshøj-Husum bydel, kan sende én 

person til mødet. Deltageren skal være fyldt 18 år og være aktiv i 

bydelen, men behøver ikke at bo i bydelen. 

 

Som deltager på mødet kan du selv stille op til valg som medlem og/eller sup-

pleant til lokaludvalget. Du kan også opstille ved, at et andet medlem af forenin-

gen medbringer en skriftlig fuldmagt, hvori du tilkendegiver, at du ønsker at op-
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stille som medlem/suppleant. Der kan til gengæld ikke stemmes ved fuldmagt på 

Opstillingsmødet. 

 

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource, og alle interesse-

rede 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 vedhæf-

tede tilmeldingsblanket til Brønshøj-Husum Lokaludvalg på 

2700lokaludvalg@okf.kk.dk. I emnefeltet skal du skrive ”Opstillingsmøde 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg”. 

 

Du kan også sende den med posten til: 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

Brønshøjvej 17B 

2700 Brønshøj 

 

Sekretariatet skal senest have modtaget tilmeldingen mandag den 27. januar 

2014 klokken 12.00. Sekretariatet fremsender en bekræftelse på tilmeldingen pr. 

e-mail, når blanketten er modtaget.  

 

INFORMATIONSMØDE FOR ALLE 

Torsdag den 9. januar kl. 19.00 holder sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokal-

udvalg et informationsmøde, hvor du kan få mere at vide om, hvad det vil sige at 

sidde i lokaludvalget.  

 

ORIENTERINGSMØDE FOR TILMELDTE 

Torsdag den 27. februar kl. 19 holder sekretariatet et orienteringsmøde for re-

præsentanter for de tilmeldte foreninger. Mødet finder sted i Kulturhuset Pile-

gården. På mødet vil der være mulighed for at spørge til opstillingsmødets afvik-

ling, møde de andre repræsentanter for tilmeldte foreninger og stille spørgsmål 

til både sekretariatet og medlemmer af det afgående lokaludvalg. En invitation 

til orienteringsmødet bliver sendt til de tilmeldte deltagere i starten af februar 

2014. 

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER 

Du kan læse mere om Brønshøj-Husum Lokaludvalg på 

www.2700lokaludvalg.dk og om lokaludvalg generelt på kommunens hjemme-

side www.kk.dk/lokaludvalg. Du er også velkommen til at kontakte lokalud-
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valgssekretær Kathrine Collin Hagan på tlf. 38811049 eller e-mail 

kch@okf.kk.dk hvis du har spørgsmål. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kathrine Collin Hagan 

Lokaludvalgssekretær 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

 

Vedlagt: 

 Tilmeldingsblanket 

 Fuldmagtsblanket 

 Retningslinjer for valg til lokaludvalg 

 Infoark om at være lokaludvalgsmedlem 

 Folder om valg til lokaludvalg (kun brevudsendelser) 

 


