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kl. 8.00  
Task Force 
v. Borgmester Jørn Pedersen 
– hør om alt det nye, 
der skal ske i midtbyen
  
kl. 8.25  
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01.  Valg af dirigent 
        Bestyrelsen forslår Joe Domino fra Kaiser & Domino Advokatfirma
 
02.   Formandens beretning 

  Beretningen er sendt ud på mail sammen med indkaldelsen og vil ikke 
  blive læst op på generalforsamlingen  – men spørgsmål modtages gerne

 
03.   Revisoren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, 
         samt budgetorientering for det kommende år 
 
04.   Fastsættelse af kontingent
         - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 
05.   Valg af formand 
         Formand Lau Tuxen, formand (ikke på valg)
 
06.   Valg af kasserer 
         Konstitueret kasserer Poul Brændekilde  (på valg – modtager genvalg) 
 
07.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
         Cityforeningens bestyrelse:
            - Charlotte Pipenbring, Tobbers (ikke på valg) 
            - Marie-Louise Larsen (ikke på valg)
            - Søren Harresø, Harresø (ikke på valg)
            - Line Aarøe Rasmussen, Løveapoteket (på valg – modtager ikke genvalg)
            - Dorte Bichel, Restaurant Valdemar (på valg – modtager ikke genvalg)
 
            Bestyrelsen forslår følgende, som kandidater i bestyrelsen:
            - Henrik Kusk Jeppesen, Økonomi- og administrationschef Koldinghus 
            - Mads Seerup, ejer af Seerup Optics
 
              Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, bestyrelsen forslår: 
              som genvalg Birgith Pedersen, Gundtoft & Thomas Schmidt, Tøjeksperten
 
08.   Nedsættelse af aktivitetsudvalg
           Hvis der er nogen der har lyst til at være med i udvalg – sig endelig til
 
09.   Valg af revisorer 
           Bestyrelsen foreslår genvalg:
           Ekstern revisor:  Martinsen     /    Intern revisor:  
 
10.   Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 
           Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
           før generalforsamlingen.
       
11.   Eventuelt

Dagsorden



05
Formandens
beretning

Spørgsmål modtages  gerne



06
Under 
covid19



Hvordan formidler vi
vores åbningstider
under corona?
 
Ca. 140 annoncer lagt
op med information
omkring åbningstider
og link til hjemmeside

07
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Hjælp med
afstandsmærker og
håndsprit og
formidlingsplakater
- til alle i city



09

Påskehjerte på
Akseltorv af 2000
påskeliljer



10

Fælles webshop
- Igang på meget 
kort tid!



11
Hjulpet 28 butikker i
gang på hjemmesiden
 
Kørt ud med masser af
pakker til glade kunder



12

Stor tak

Kald det kærlighed 
- kald det lige hvad du vil!



13

Tilskud til
annoncering til de
butikker, der
havde åbent



14

istedet for 
Majmarked



15

På tur med politiet
vedr. åbning at
spisesteder



16

Lokale firmaer
har støttet
undervejs og
købt gavekort



17

8 x pop up 
lørdags koncerter 
- indtil nu.



18

Ny politisk
aftale 
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01.  Valg af dirigent 
        Bestyrelsen forslår Joe Domino fra Kaiser & Domino Advokatfirma
 
02.   Formandens beretning 

  Beretningen er sendt ud på mail sammen med indkaldelsen og vil ikke 
  blive læst op på generalforsamlingen  – men spørgsmål modtages gerne

 
03.   Revisoren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, 
         samt budgetorientering for det kommende år 
 
04.   Fastsættelse af kontingent
         - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 
05.   Valg af formand 
         Formand Lau Tuxen, formand (ikke på valg)
 
06.   Valg af kasserer 
         Konstitueret kasserer Poul Brændekilde  (på valg – modtager genvalg) 
 
07.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
         Cityforeningens bestyrelse:
            - Charlotte Pipenbring, Tobbers (ikke på valg) 
            - Marie-Louise Larsen (ikke på valg)
            - Søren Harresø, Harresø (ikke på valg)
            - Line Aarøe Rasmussen, Løveapoteket (på valg – modtager ikke genvalg)
            - Dorte Bichel, Restaurant Valdemar (på valg – modtager ikke genvalg)
 
            Bestyrelsen forslår følgende, som kandidater i bestyrelsen:
            - Henrik Kusk Jeppesen, Økonomi- og administrationschef Koldinghus 
            - Mads Seerup, ejer af Seerup Optics
 
              Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, bestyrelsen forslår: 
              som genvalg Birgith Pedersen, Gundtoft & Thomas Schmidt, Tøjeksperten
 
08.   Nedsættelse af aktivitetsudvalg
           Hvis der er nogen der har lyst til at være med i udvalg – sig endelig til
 
09.   Valg af revisorer 
           Bestyrelsen foreslår genvalg:
           Ekstern revisor:  Martinsen     /    Intern revisor:  
 
10.   Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 
           Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
           før generalforsamlingen.
       
11.   Eventuelt

Dagsorden
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Regnskab
2019
Velkommen til Jørn Dam Jensen
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RESULTATOPGØRELSE  1. JANUAR – 31. DECEMBER
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RESULTATOPGØRELSE  1. JANUAR – 31. DECEMBER
(fortsat)



23
BALANCE PR. 31. DECEMBER
 
Aktiver



24
BALANCE PR. 31. DECEMBER
 
Passiver
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01.  Valg af dirigent 
        Bestyrelsen forslår Joe Domino fra Kaiser & Domino Advokatfirma
 
02.   Formandens beretning 

  Beretningen er sendt ud på mail sammen med indkaldelsen og vil ikke 
  blive læst op på generalforsamlingen  – men spørgsmål modtages gerne

 
03.   Revisoren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, 
         samt budgetorientering for det kommende år 
 
04.   Fastsættelse af kontingent
         - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 
05.   Valg af formand 
         Formand Lau Tuxen, formand (ikke på valg)
 
06.   Valg af kasserer 
         Konstitueret kasserer Poul Brændekilde  (på valg – modtager genvalg) 
 
07.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
         Cityforeningens bestyrelse:
            - Charlotte Pipenbring, Tobbers (ikke på valg) 
            - Marie-Louise Larsen (ikke på valg)
            - Søren Harresø, Harresø (ikke på valg)
            - Line Aarøe Rasmussen, Løveapoteket (på valg – modtager ikke genvalg)
            - Dorte Bichel, Restaurant Valdemar (på valg – modtager ikke genvalg)
 
            Bestyrelsen forslår følgende, som kandidater i bestyrelsen:
            - Henrik Kusk Jeppesen, Økonomi- og administrationschef Koldinghus 
            - Mads Seerup, ejer af Seerup Optics
 
              Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, bestyrelsen forslår: 
              som genvalg Birgith Pedersen, Gundtoft & Thomas Schmidt, Tøjeksperten
 
08.   Nedsættelse af aktivitetsudvalg
           Hvis der er nogen der har lyst til at være med i udvalg – sig endelig til
 
09.   Valg af revisorer 
           Bestyrelsen foreslår genvalg:
           Ekstern revisor:  Martinsen     /    Intern revisor:  
 
10.   Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 
           Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
           før generalforsamlingen.
       
11.   Eventuelt

Dagsorden



27 Valg af
formand

ikke på valg

FORMAND
LAU TUXEN
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01.  Valg af dirigent 
        Bestyrelsen forslår Joe Domino fra Kaiser & Domino Advokatfirma
 
02.   Formandens beretning 

  Beretningen er sendt ud på mail sammen med indkaldelsen og vil ikke 
  blive læst op på generalforsamlingen  – men spørgsmål modtages gerne

 
03.   Revisoren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, 
         samt budgetorientering for det kommende år 
 
04.   Fastsættelse af kontingent
         - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 
05.   Valg af formand 
         Formand Lau Tuxen, formand (ikke på valg)
 
06.   Valg af kasserer 
         Konstitueret kasserer Poul Brændekilde  (på valg – modtager genvalg) 
 
07.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
         Cityforeningens bestyrelse:
            - Charlotte Pipenbring, Tobbers (ikke på valg) 
            - Marie-Louise Larsen (ikke på valg)
            - Søren Harresø, Harresø (ikke på valg)
            - Line Aarøe Rasmussen, Løveapoteket (på valg – modtager ikke genvalg)
            - Dorte Bichel, Restaurant Valdemar (på valg – modtager ikke genvalg)
 
            Bestyrelsen forslår følgende, som kandidater i bestyrelsen:
            - Henrik Kusk Jeppesen, Økonomi- og administrationschef Koldinghus 
            - Mads Seerup, ejer af Seerup Optics
 
              Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, bestyrelsen forslår: 
              som genvalg Birgith Pedersen, Gundtoft & Thomas Schmidt, Tøjeksperten
 
08.   Nedsættelse af aktivitetsudvalg
           Hvis der er nogen der har lyst til at være med i udvalg – sig endelig til
 
09.   Valg af revisorer 
           Bestyrelsen foreslår genvalg:
           Ekstern revisor:  Martinsen     /    Intern revisor:  
 
10.   Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 
           Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
           før generalforsamlingen.
       
11.   Eventuelt

Dagsorden



29 Valg af
kasserer

på valg - modtager genvalg

KASSERER
POUL BRÆNDEKILDE
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01.  Valg af dirigent 
        Bestyrelsen forslår Joe Domino fra Kaiser & Domino Advokatfirma
 
02.   Formandens beretning 

  Beretningen er sendt ud på mail sammen med indkaldelsen og vil ikke 
  blive læst op på generalforsamlingen  – men spørgsmål modtages gerne

 
03.   Revisoren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, 
         samt budgetorientering for det kommende år 
 
04.   Fastsættelse af kontingent
         - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 
05.   Valg af formand 
         Formand Lau Tuxen, formand (ikke på valg)
 
06.   Valg af kasserer 
         Konstitueret kasserer Poul Brændekilde  (på valg – modtager genvalg) 
 
07.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
         Cityforeningens bestyrelse:
            - Charlotte Pipenbring, Tobbers (ikke på valg) 
            - Marie-Louise Larsen (ikke på valg)
            - Søren Harresø, Harresø (ikke på valg)
            - Line Aarøe Rasmussen, Løveapoteket (på valg – modtager ikke genvalg)
            - Dorte Bichel, Restaurant Valdemar (på valg – modtager ikke genvalg)
 
            Bestyrelsen forslår følgende, som kandidater i bestyrelsen:
            - Henrik Kusk Jeppesen, Økonomi- og administrationschef Koldinghus 
            - Mads Seerup, ejer af Seerup Optics
 
              Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, bestyrelsen forslår: 
              som genvalg Birgith Pedersen, Gundtoft & Thomas Schmidt, Tøjeksperten
 
08.   Nedsættelse af aktivitetsudvalg
           Hvis der er nogen der har lyst til at være med i udvalg – sig endelig til
 
09.   Valg af revisorer 
           Bestyrelsen foreslår genvalg:
           Ekstern revisor:  Martinsen     /    Intern revisor:  
 
10.   Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 
           Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
           før generalforsamlingen.
       
11.   Eventuelt

Dagsorden



31 Valg af bestyrelsesmedlemmer

ikke på valg

SØREN 
HARRESØ

ikke på valg

 
CHARLOTTE
PIPENBRING

ikke på valg

 
MARIE-LOUISE
LARSEN



32 Valg af bestyrelsesmedlemmer

på valg - ønsker ikke genvalg

LINE AARØE
RASMUSSEN

på valg - ønsker ikke genvalg

 
DORTE 
BICHEL



Valg af bestyrelsesmedlemmer
- bestyrelsen forslår:33

Økonomi- og administra-
tionschef, Koldinghus

HENRIK KUSK
JEPPESEN

ejer af Seerup Optics

 
MADS 
SEERUP



2 suppleanter skal vælges:
- bestyrelsen forslår genvalg:34

Gundtoft

BIRGITH
PEDERSEN

ejer af Tøjeksperten 
og Wagner

 
THOMAS
SCHMIDT
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01.  Valg af dirigent 
        Bestyrelsen forslår Joe Domino fra Kaiser & Domino Advokatfirma
 
02.   Formandens beretning 

  Beretningen er sendt ud på mail sammen med indkaldelsen og vil ikke 
  blive læst op på generalforsamlingen  – men spørgsmål modtages gerne

 
03.   Revisoren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, 
         samt budgetorientering for det kommende år 
 
04.   Fastsættelse af kontingent
         - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 
05.   Valg af formand 
         Formand Lau Tuxen, formand (ikke på valg)
 
06.   Valg af kasserer 
         Konstitueret kasserer Poul Brændekilde  (på valg – modtager genvalg) 
 
07.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
         Cityforeningens bestyrelse:
            - Charlotte Pipenbring, Tobbers (ikke på valg) 
            - Marie-Louise Larsen (ikke på valg)
            - Søren Harresø, Harresø (ikke på valg)
            - Line Aarøe Rasmussen, Løveapoteket (på valg – modtager ikke genvalg)
            - Dorte Bichel, Restaurant Valdemar (på valg – modtager ikke genvalg)
 
            Bestyrelsen forslår følgende, som kandidater i bestyrelsen:
            - Henrik Kusk Jeppesen, Økonomi- og administrationschef Koldinghus 
            - Mads Seerup, ejer af Seerup Optics
 
              Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, bestyrelsen forslår: 
              som genvalg Birgith Pedersen, Gundtoft & Thomas Schmidt, Tøjeksperten
 
08.   Nedsættelse af aktivitetsudvalg
           Hvis der er nogen der har lyst til at være med i udvalg – sig endelig til
 
09.   Valg af revisorer 
           Bestyrelsen foreslår genvalg:
           Ekstern revisor:  Martinsen     /    Intern revisor:  
 
10.   Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 
           Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
           før generalforsamlingen.
       
11.   Eventuelt

Dagsorden
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Nedsættelse af
aktivitetsudvalg

Hvis der er nogen der brænder for at være
med - så giv Citykontoret besked.
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01.  Valg af dirigent 
        Bestyrelsen forslår Joe Domino fra Kaiser & Domino Advokatfirma
 
02.   Formandens beretning 

  Beretningen er sendt ud på mail sammen med indkaldelsen og vil ikke 
  blive læst op på generalforsamlingen  – men spørgsmål modtages gerne

 
03.   Revisoren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, 
         samt budgetorientering for det kommende år 
 
04.   Fastsættelse af kontingent
         - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 
05.   Valg af formand 
         Formand Lau Tuxen, formand (ikke på valg)
 
06.   Valg af kasserer 
         Konstitueret kasserer Poul Brændekilde  (på valg – modtager genvalg) 
 
07.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
         Cityforeningens bestyrelse:
            - Charlotte Pipenbring, Tobbers (ikke på valg) 
            - Marie-Louise Larsen (ikke på valg)
            - Søren Harresø, Harresø (ikke på valg)
            - Line Aarøe Rasmussen, Løveapoteket (på valg – modtager ikke genvalg)
            - Dorte Bichel, Restaurant Valdemar (på valg – modtager ikke genvalg)
 
            Bestyrelsen forslår følgende, som kandidater i bestyrelsen:
            - Henrik Kusk Jeppesen, Økonomi- og administrationschef Koldinghus 
            - Mads Seerup, ejer af Seerup Optics
 
              Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, bestyrelsen forslår: 
              som genvalg Birgith Pedersen, Gundtoft & Thomas Schmidt, Tøjeksperten
 
08.   Nedsættelse af aktivitetsudvalg
           Hvis der er nogen der har lyst til at være med i udvalg – sig endelig til
 
09.   Valg af revisorer 
           Bestyrelsen foreslår genvalg:
           Ekstern revisor:  Martinsen     /    Intern revisor:  
 
10.   Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 
           Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
           før generalforsamlingen.
       
11.   Eventuelt

Dagsorden



38 Valg af revisorer:
Bestyrelsen foreslår genvalg:
 
 
Ekstern revisor:  Martinsen Rådgivning & Revision   
 
Intern revisor:
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01.  Valg af dirigent 
        Bestyrelsen forslår Joe Domino fra Kaiser & Domino Advokatfirma
 
02.   Formandens beretning 

  Beretningen er sendt ud på mail sammen med indkaldelsen og vil ikke 
  blive læst op på generalforsamlingen  – men spørgsmål modtages gerne

 
03.   Revisoren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, 
         samt budgetorientering for det kommende år 
 
04.   Fastsættelse af kontingent
         - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 
05.   Valg af formand 
         Formand Lau Tuxen, formand (ikke på valg)
 
06.   Valg af kasserer 
         Konstitueret kasserer Poul Brændekilde  (på valg – modtager genvalg) 
 
07.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
         Cityforeningens bestyrelse:
            - Charlotte Pipenbring, Tobbers (ikke på valg) 
            - Marie-Louise Larsen (ikke på valg)
            - Søren Harresø, Harresø (ikke på valg)
            - Line Aarøe Rasmussen, Løveapoteket (på valg – modtager ikke genvalg)
            - Dorte Bichel, Restaurant Valdemar (på valg – modtager ikke genvalg)
 
            Bestyrelsen forslår følgende, som kandidater i bestyrelsen:
            - Henrik Kusk Jeppesen, Økonomi- og administrationschef Koldinghus 
            - Mads Seerup, ejer af Seerup Optics
 
              Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, bestyrelsen forslår: 
              som genvalg Birgith Pedersen, Gundtoft & Thomas Schmidt, Tøjeksperten
 
08.   Nedsættelse af aktivitetsudvalg
           Hvis der er nogen der har lyst til at være med i udvalg – sig endelig til
 
09.   Valg af revisorer 
           Bestyrelsen foreslår genvalg:
           Ekstern revisor:  Martinsen     /    Intern revisor:  
 
10.   Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 
           Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
           før generalforsamlingen.
       
11.   Eventuelt

Dagsorden



40Forslag fra bestyrelsen
og medlemmerne:
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01.  Valg af dirigent 
        Bestyrelsen forslår Joe Domino fra Kaiser & Domino Advokatfirma
 
02.   Formandens beretning 

  Beretningen er sendt ud på mail sammen med indkaldelsen og vil ikke 
  blive læst op på generalforsamlingen  – men spørgsmål modtages gerne

 
03.   Revisoren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, 
         samt budgetorientering for det kommende år 
 
04.   Fastsættelse af kontingent
         - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 
05.   Valg af formand 
         Formand Lau Tuxen, formand (ikke på valg)
 
06.   Valg af kasserer 
         Konstitueret kasserer Poul Brændekilde  (på valg – modtager genvalg) 
 
07.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
         Cityforeningens bestyrelse:
            - Charlotte Pipenbring, Tobbers (ikke på valg) 
            - Marie-Louise Larsen (ikke på valg)
            - Søren Harresø, Harresø (ikke på valg)
            - Line Aarøe Rasmussen, Løveapoteket (på valg – modtager ikke genvalg)
            - Dorte Bichel, Restaurant Valdemar (på valg – modtager ikke genvalg)
 
            Bestyrelsen forslår følgende, som kandidater i bestyrelsen:
            - Henrik Kusk Jeppesen, Økonomi- og administrationschef Koldinghus 
            - Mads Seerup, ejer af Seerup Optics
 
              Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, bestyrelsen forslår: 
              som genvalg Birgith Pedersen, Gundtoft & Thomas Schmidt, Tøjeksperten
 
08.   Nedsættelse af aktivitetsudvalg
           Hvis der er nogen der har lyst til at være med i udvalg – sig endelig til
 
09.   Valg af revisorer 
           Bestyrelsen foreslår genvalg:
           Ekstern revisor:  Martinsen     /    Intern revisor:  
 
10.   Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 
           Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
           før generalforsamlingen.
       
11.   Eventuelt

Dagsorden



42

Eventuelt
 



01.  Valg af dirigent 
        Bestyrelsen forslår Joe Domino fra Kaiser & Domino Advokatfirma
 
02.   Formandens beretning 

  Beretningen er sendt ud på mail sammen med indkaldelsen og vil ikke 
  blive læst op på generalforsamlingen  – men spørgsmål modtages gerne

 
03.   Revisoren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, 
         samt budgetorientering for det kommende år 
 
04.   Fastsættelse af kontingent
         - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
 
05.   Valg af formand 
         Formand Lau Tuxen, formand (ikke på valg)
 
06.   Valg af kasserer 
         Konstitueret kasserer Poul Brændekilde  (på valg – modtager genvalg) 
 
07.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
         Cityforeningens bestyrelse:
            - Charlotte Pipenbring, Tobbers (ikke på valg) 
            - Marie-Louise Larsen (ikke på valg)
            - Søren Harresø, Harresø (ikke på valg)
            - Line Aarøe Rasmussen, Løveapoteket (på valg – modtager ikke genvalg)
            - Dorte Bichel, Restaurant Valdemar (på valg – modtager ikke genvalg)
 
            Bestyrelsen forslår følgende, som kandidater i bestyrelsen:
            - Henrik Kusk Jeppesen, Økonomi- og administrationschef Koldinghus 
            - Mads Seerup, ejer af Seerup Optics
 
              Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, bestyrelsen forslår: 
              som genvalg Birgith Pedersen, Gundtoft & Thomas Schmidt, Tøjeksperten
 
08.   Nedsættelse af aktivitetsudvalg
           Hvis der er nogen der har lyst til at være med i udvalg – sig endelig til
 
09.   Valg af revisorer 
           Bestyrelsen foreslår genvalg:
           Ekstern revisor:  Martinsen     /    Intern revisor:  
 
10.   Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 
           Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
           før generalforsamlingen.
       
11.   Eventuelt

43Dagsorden
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Stor tak til
dirigenten
 
 
Joe Domino
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Sommerens
aktiviteter
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dragter, dramaer og
Danmarkshistorie

Kongerækken
med Jim Lyngvild

KOLDINGHUS
HELT INDTIL 3. JANUAR 2021
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hver torsdag kl. 14-17
JULI 

hver lørdag kl. 11-14
JUNI 

Pop-up
koncerter
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fortalt af børn

Kærlighed
til Kolding

Byrumsinstallation
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Skattekortet kan hentes hos vores
medlemmer og skatten er doneret
af Føtex
 
I samarbejde med Kolding
Stadsarkiv

JUNI - JULI - AUGUST

Sommer
skattejagt
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formidlet af 
byens kunstnere

Mit hjerte 
til Kolding

Byrumsinstallation

I JULI & AUGUST PÅ
RÅDHUSPLADSEN
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kører hver lørdag kl. 10.30-14.30
HELE SOMMEREN

Sommer
ekspressen
Lotte-Rie



53

 

Torve-
lørdage

HVER LØRDAG 
KL. 9.00-15.00
OMKRING RÅDHUSET

Green Streets
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hver lørdag kl. 11-13
HELE SOMMEREN

Cityline & 
Bymidtekaj



55

 

Open 
by Night

FREDAG D. 14. AUGUST
KL. 10-22

I samarbejde med Koldinghus 
og udstillingen Kongerækken 
af Jim Lyngvild
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på Akseltorv
TORSDAG D. 3. SEPT.

Øllets dage

BajerBingo
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CRAWL PÅ 5 CAFEER/PUBS
FREDAG D. 4. SEPT.

Øllets dage

Food &
Beerwalk
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LØRDAG D. 5. SEPT.
KL. 10.30-12.00

Øllets dage

Ølforedrag
med
smagning
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 FREDAG D. 5. SEPT. 
KL. 11-17

Øllets 
dag

Bliver formegentligt samlet i
Borchs Gård det hele pga. covid19



Spørgsmål?
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Tak fordi 
I var med!
OG RIGTIG GOD DAG TIL JER.


