INVITATION TIL MEDLEMSMØDE TORSDAG DEN 2. JUNI FRA 19:00-21:00
Kære medlem
Velkommen til foreningen Byen for borgerne - STOP Lynetteholm!
I foreningen vil vi samle kræfterne omkring de store udfordringer, som vi har I København. I vores modstand mod
Lynetteholm vil vi også samle kræfterne omkring de positive ting, vi ved at mange københavnere brænder for.
•
•
•

Vi arbejder for et bæredygtigt København i en GRØN HOVEDSTADSREGION for vores egen og de næste
generationer.
Vi vil skabe en bevægelse FOR DEMOKRATI OG BORGERINDDRAGELSE i planlægningen af vores, byens
og regionens fremtid, som bygger på en positivt formuleret og fælles bæredygtig vision.
Vi arbejder for, at hovedstaden indgår i et åbent og forpligtende samarbejde med Sverige og lande i
Østersøregionen om klima og havmiljøet og bevarelse og genopretning af Øresund, Køge Bugt og Østersøens som
vores fælles historiske arv og naturressource.

Foreningen er en tænketank og en platform for aktiviteter, der skal være modvægt til den magtkoncentration, der bl.a.
er samlet i By & Havn med tilhørende netværk. Hvor kredsen omkring Lynetteholm satser på lukkede processer,
insisterer vi på åbenhed og på at bringe den faglige kritik af projektet frem i offentligheden.

Torsdag den 2. juni 2022 afholder vi et medlemsmøde kombineret med en kort generalforsamling. Det
afholdes i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Pl. 3, 1359 København i Salen stuen, tv. Den
samlede tidsramme for arrangementet er fra kl. 19:00-21:00.
Vedhæftet er indkaldelsen til generalforsamlingen (rettelse til versionen på Facebook: den er i forlængelse
af invitationen til medlemsmødet), som bestyrelsen har udarbejdet til foreningen. Senere følger bestyrelsens
forslag til nye vedtægter og en særskilt invitation til medlemsmødet. Begge dele bliver udsendt pr E-mail,
ligesom det bliver lagt på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen vil udsende nyhedsbreve, ligesom vi jævnligt vil afholde medlemsmøder. Og hvis du har tid, så
kan du også deltage i nogle af vores arbejdsgrupper. I NYT fra STOP Lynetteholm! kan du læse nyheder fra
foreningen. Du kan skrive til os ved at svare på denne mail.
For at blive fuldgyldigt medlem af Foreningen skal du – hvis du endnu ikke har betalt – så skal du betale kr.
50,00 enten på Mobilepay 76 73 71 eller som en bankoverførsel på reg.nr. 8401 konto nr. 5439346. Skriv
venligst dit for- og efternavn og ”Kontingent 2022” på din indbetaling. Det vil også være muligt (via
MobilePay) at betale for medlemskabet ”i døren” inden generalforsamlingen.
Hvis du (også) gerne vil indbetale et støttebeløb til foreningen, så er dette meget velkomment. Skriv i stedet
”støttebeløb” på din indbetaling.
Hvis du evt. kender nogen, som gerne vil melde sig ind i foreningen, så skal de benytte dette link og betale
det ovennævnte beløb.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSc0JRQtzbB1eSTX9mQuicou4dHLBSrJ8lK8HVS2vC
WYN0TNFg%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR2gGb0h7XDNEoS9-wOxWm0lcqQWaCmQwMcm-iXUs5zwqlL1986XlZd2H8&h=AT11jmuK1whVkg95x5oVdcjI8t3VSZaIMo0a86ilVwiDwWRd5l1lLipOvU0NZbEoUGOJxoeK2rgx4w15H6T8lQtrV0SjBdbW4K9Ci17D1j0gaUrkt_lrBSvo6SYAwI-CEDrIgIckuKrumAX&__tn__=R]-R&c[0]=AT2KO7X1N6rFnDBBLZBKriAcJC4ieRofABgiU2iXpok2HemedHjjduP8HpNvQFeBcBMT0gCawxSlDAEBlcoj3jVxpruF27ROHoV5kbe4r9IwhWED7yT3KscD43v_I6OnAuV_GSK7KqZesSVXB_Yf62zzfQ4ho7T9ym_Z
oTJmKPVe07z_n9Qo8Tc8GZ0u5zkiMMBnL_aXA4OBS.
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Info. om kommende arrangementer
Søndag den 5. juni deltager vi en demonstration på Christiansborgs Slotsplads den 5. juni fra kl. 13 sammen
med bl.a. Den grønne ungdomsbevægelse. Der er oprettet en begivenhed i NYT fra STOP Lynetteholm!,
som løbende bliver opdateret. Og søndag den 12. juni afholder vi et arrangement sammen med bl.a. Amager
Fælleds Venner i en fælles kamp for byen grønne og blå åndehuller. Nærmere oplysninger om dette følger
inden længe.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Byen for borgerne – STOP Lynetteholm!
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