
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har 3 
ledige medlemspladser og 10 ledige 
suppleantpladser. 

Derfor inviteres alle foreninger, frivillige or-
ganisationer, brugerbestyrelser, netværk og 

Invitation
råd, der har sit virke i Brønshøj-Husum, til 
at stille op til en af de ledige pladser eller 
til at deltage på valgaftenen for at vælge de 
nye medlemmer og suppleanter.

Læs mere på bagsiden

Mandag den 14/9 kl. 19.00
EnergiCenter Voldparken
Kobbelvænget 65
2700 Brønshøj

Suppleringsvalgmøde for Brønshøj-Husum Lokaludvalg



Hvordan opstilles en person til valg?
Hver forening, der har sit virke i Brønshøj-Husum, 
kan sende én person til valgmødet. Deltageren skal 
være fyldt 18 år og repræsentere foreningen, men 
behøver ikke at være medlem af bestyrelsen, med-
lem af foreningen eller at bo i bydelen. 

Som deltager på valgmødet kan du selv stille op til 
valg som enten medlem eller suppleant til en af de 
ledige pladser i lokaludvalget. Det er også muligt at 
stille op, hvis du ikke kan deltage på selve valgmø-
det. Så skal et andet medlem af foreningen deltage 
på valgmødet og medbringe en skriftlig fuldmagt, 
hvor du tilkendegiver, at du ønsker at opstille som 
medlem eller suppleant. 

Hvis du ikke ønsker at stille op, men gerne vil være med til at vælge de nye medlemmer 
og suppleanter, skal du også tilmelde dig valgmødet. Du skal være til stede på valgmø-
det for at stemme. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

Tilmelding senest d. 31. august
Du skal tilmelde dig mødet ved at indsende tilmeldings-
blanketten via e-mail til broenshoej-husumlokaludvalg@
okf.kk.dk 

I emnefeltet skal du skrive:
 ”Valgmøde – Brønshøj-Husum Lokaludvalg”.
Sekretariatet skal senest have modtaget tilmeldingen man-
dag den 31. august 2020 klokken 24.00. 
Sekretariatet fremsender en bekræftelse på tilmeldingen. 

Blanketter
Tilmeldingsblanket og fuldmagt kan hentes elektronisk her:
bit.ly/344xvdp eller du kan gå via 2700lokaludvalg.dk 

Læs mere her
Du kan læse mere om Brønshøj-Husum Lokaludvalg på 2700lokaludvalg.dk og om lokal-
udvalg generelt på kommunens hjemmeside: lokaludvalg.kk.dk

Spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte sekretariatet via mail 
broenshoej-husumlokaludvalg@okf.kk.dk eller tlf.: 2677 1049

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og alle interesserede uan-
set alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at stille op til lokalud-
valget. 


