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Emne: VEKS - Konstituerende bestyrelsesmøde den 17. december 2021, kl. 13.30
Prioritet: Høj
Til medlemmerne af VEKS’ bestyrelse udpeget for perioden 2022-2025
Medlemmerne til VEKS’ bestyrelse for perioden 2022-2025 udpeges af ejerkommunerne efter kommunevalget den 16. november 2021.
Konstitueringen i de enkelte kommuner – og dermed udpegningen af medlemmer til VEKS’ bestyrelse – er måske først på plads den 15. december
2021.
Dette kan være udfordrende, idet VEKS har planlagt konstituerende bestyrelsesmøde den 17. december 2021 umiddelbart forud for det ordinære
bestyrelsesmøde kl. 14.15 – alene for at gøre processen rationel.
Derfor har VEKS’ administration behov for, at borgmesterkontorerne i VEKS’ interessentkommuner – som det har været tilfældet tidligere – er
behjælpelig med at orientere kommunens udpegede medlemmer til VEKS’ bestyrelse – ordinært bestyrelsesmedlem, personlig stedfortræder samt
evt. observatør – om afholdelse af konstituerende bestyrelsesmøde i VEKS den 17. december 2021.
Så snart udpegningen af medlemmer til VEKS’ bestyrelse er på plads i den enkelte ejerkommune, anmodes venligst om, at navn og mailadresse på
medlemmerne sendes til veks@veks.dk, hvorefter vi selv vil kontakte de relevante personer om tidspunkt for det konstituerende bestyrelsesmøde.
Det konstituerende bestyrelsesmøde afholdes
Fredag den 17. december 2021, kl. 13.30 til 14.15.
Der vil være mulighed for gruppemøder fra kl. 13.30-14.00, mens det konstituerende bestyrelsesmøde afholdes fra kl. 14.00.
Dagsordenen for det konstituerende bestyrelsesmøde vil være følgende:
Registrering af bestyrelsens medlemmer
Navneliste vil blive fremlagt på mødet.
Valg af formand
Valg af næstformand
Næste møder
Der planlægges afholdt et bestyrelsesseminar lørdag den 5. februar 2022, kl. 09.00-16.00 – med mulighed for morgenmad fra kl. 08.30 – for
introduktion til VEKS.
Bestyrelsesmøder i 2022 foreslås afholdt den 29. april, 10. juni, 30. september og 9. december – alle fredage kl. 14.00-16.00.
Eventuelt
Med venlig hilsen
Lars Gullev
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