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Kære Faxe Kommune og nuværende repræsentantskabsmedlem René Tuekær
 
De organisationer, foreninger, kommuner og regionsråd, der er berettiget til at udpege medlemmer til Repræsentantskabet for TV2 ØST, skal snarest
beslutte sig for, hvem der skal repræsentere dem i repræsentantskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.
 
I bedes derfor senest 31. januar 2022 maile informationer på den repræsentant og dennes suppleant, der skal repræsentere jer i
repræsentantskabet.
 
I bør ved udpegningen sikre jer, at det kommende medlem har den fornødne interesse for arbejdet i repræsentantskabet, og dermed få indflydelse
på udviklingen af TV2 ØST.
 
Repræsentantskabet har til formål at fungere som rådgivende programråd og vælger TV-bestyrelsens 6 ud af 7 medlemmer, hvor det 7. medlem
vælges af og blandt stationens fastansatte medarbejdere.
 
I repræsentantskabets vedtægter - vedhæftet - er det fastlagt, hvilke organisationer, foreninger, kommuner og regionsråd, der er
berettiget til at udpege medlemmer. I vedtægterne er der i videst muligt omfang taget højde for den kommunale/regionale struktur i TV2
ØST’s sendeområde. Det betyder, at de 12 storkommuner og Regionsrådet for Region Sjælland hver især kan udpege et medlem til
repræsentantskabet. For de øvrige udpegningsberettigede organisationer og foreninger er antallet af udpegede medlemmer angivet i
vedtægterne.
 
Medlemmer og suppleanter skal have bopæl i TV2 ØST’s sendeområde.
 
Nedenstående oplysninger mailes tilbage ved at svare på denne mail, som tilgår sekretær Liselotte Krogh:
 
Navn på repræsentantskabsmedlem             Navn på suppleant
Vejnavn, husnummer                                           Vejnavn, husnummer
Postnummer, by                                                     Postnummer, by
Mobilnummer                                                         Mobilnummer
e-mail adresse                                                         e-mail adresse
 
Er der spørgsmål om ovenstående, så kontakt gerne undertegnede på tlf. 20 86 21 06 – mail riserupvej1@gmail.com eller direktør Vagn Petersen på
tlf. 55365656 – mail  vap@tv2east.dk
 
Med venlig hilsen
 
Kim Borregaard Eriksen
Formand for repræsentantskabet
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