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TILMELDING  

til valgmødet for Bispebjerg Lokaludvalg, 

 onsdag den 7. marts kl. 19.00 i Biblioteket, Rentemestervej 76 - salen 
 
Foreningens navn, adresse og e-mail  
Navnet på den forening/frivillige organisation/brugerbestyrelse/netværk/råd, som tilmelder 
en deltager:   
 
Foreningens navn: ________________________________________________________  

Adresse: ________________________________________________________________  

Postnummer: ___________ By: ______________________________________________  

E-mail-adresse: ___________________________________________________________  

 
Aktivitet 
Foreningens primære aktivitet (f.eks. ”Idrætsaktiviteter for børn”): 
 
_______________________________ ________________________________________  
 
Eksempler på lokale aktiviteter på Bispebjerg: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Bagland 
Antal medlemmer i foreningen/antal personer, der repræsenteres: ___________________ 
 
 
Deltager på valgmødet 7. marts 2018 
Oplysninger på den person, der repræsenterer foreningen:  

Fulde navn: ______________________________________________________________  

Adresse: ________________________________________________________________  

Postnummer: ___________ By: ______________________________________________  

Telefonnummer: __________________________________________________________  

E-mail-adresse: ___________________________________________________________  

Fødselsdato- og år: ________________________________________________________  

 
Formand / anden kontaktperson end deltager til valget  
Oplysninger på foreningens formand eller en anden kontaktperson (hvis tilmeldte selv er 
formand for foreningen): 
 
Fulde navn: ______________________________________________________________  

Telefonnummer: __________________________________________________________  

E-mail-adresse: ___________________________________________________________  
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Interesseområde  
Lokaludvalgene er sammensat af forskellige interesseområder, så man sikrer, at alt fra 
boligpolitik til ældreområdet og kulturlivet er repræsenteret i lokaludvalgets arbejde. 

Hvilket af de følgende områder du vil stille op i (sæt kun ét kryds): 

____ Børn, unge, ældre, fritid/idræt, integration – det sociale 

____ Kultur, miljø, erhverv/ iværksætteri og øvrige netværk/foreninger 

____ Bolig/byrum ejer/andels/boligforeninger, vejlaug - grundejerforeninger 

 
Bilag som skal vedlægges tilmeldingsblanketten: 

Kopi af foreningens vedtægter (eller f.eks. forretningsorden) 

Kopi af referat fra foreningens sidste møde 

Dokumentation for foreningens aktiviteter (eks. hjemmeside, sociale medier, fotos etc.) 

Dokumentation af den tilmeldtes alder og bopæl (eks. kopi af sygesikringsbevis) 
 

 

Hver forening, frivillig organisation, brugerbestyrelse, netværk og råd, der har aktiviteter på 
Bispebjerg kan deltage med én deltager til valgmødet den 7. marts 2018. Deltageren skal 
være fyldt 18 år og være aktiv i bydelen, men behøver ikke at bo i bydelen. 
 
Tilmeldingsblanketten sendes pr. e-mail til: bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk   

Eller med post til: 

 

Bispebjerg Lokaludvalg 

Biblioteket 

Rentemestervej 76 

2400 København NV 

 

E-mail eller brev mærkes ”Valgmøde Bispebjerg Lokaludvalg”.  

Sekretariatet fremsender en bekræftelse på tilmeldingen, når blanketten er modtaget. 

 

Ved spørgsmål, kontakt sekretariatet på tlf.: 2625 1017 eller e-mail: 
bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk.  

 

Fuldmagt 

Det er kun fremmødte deltagere, der kan stemme til valgmødet. Men en person kan godt 
stille op som medlem af lokaludvalget ved at give en fuldmagt til en anden deltager.  

Brug fuldmagtsblanketten, hvis du er forhindret i at deltage, men gerne vil opstille til valget. 
 

Tilmeldingsfristen er onsdag den 21. februar 2018  

 

 

mailto:bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk

