
Referat fra landsgeneralforsamling lørdag den 16. september 2017  

Afholdt i Kolding  

 

Følgende byer var repræsenteret: 

Kolding, Vejle, Silkeborg, Århus, Odense, Horsens og Slagelse 

Følgende byer var IKKE repræsenteret: 

Ålborg, Roskilde og København 

 

1. Formanden bød velkommen til landsgeneralforsamlingen 

2. Formand Niels Christian blev valgt til dirigent 

3. Lone fra Odense blev valgt til referent. Ole fra Odense og Mona fra Århus blev valgt til stemmetællere 

4. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning som blev godkendt 

5. Revideret regnskab og budget blev fremlagt og godkendt 

6. Forslag til ændringer i vedtægter blev debatteret og landsgeneralforsamlingen kan ikke gå ind for 

forslaget. 5 stemmer imod ændring 2 stemmer for ændring 

7. Kontingent til landsforeningen forbliver uændret. Landsforeningen betaler for 2 medlemmer pr. by til 

næste års landsgeneralforsamling og formandsmøde  

8. Fastsættelse af minimumssatser for medlemskontingent blev ændret til 30 kr. for 1 mdr., 150 kr. for ½ år 

og 250 kr. for 1 års medlemskab. 6 stemmer for 1 stemte blankt. 

Det blev vedtaget, at det er tilladt, at lege med 1 mdr. medlemskab. Dette kommer til at fremgå på 

hjemmesiden. Man kan kontakte den enkelte lokalafdeling for satser. 

9. Formanden blev enstemmigt genvalgt – på valg om 2 år 

10. Bestyrelsesmedlemmer: 

Mona fra Århus – på valg om 1 år 

Finn fra Kolding – på valg om 1 år 

Ole fra Odense – på valg om 2 år 

Birgitte fra Silkeborg – på valg om 1 år 

Suppleanter: 

Pia fra Kolding – på valg om 1 år 

Lone fra Odense – på valg om 1 år 

Al kommunikation i landsbestyrelsen foregår pr. mail. 



12. Revisor blev Sanne fra Horsens – på valg hvert år 

13. Revisor suppleant blev Susanne fra Kolding – på valg hvert år 

14. Kontaktinformation skal fremgå tydeligt på hjemmesiden for de enkelte afdeling. Enten telefonnummer 

eller en mailadresse så medlemmer kan komme i kontakt med nogen. 

Det henstilles, at der ikke afholdes fester i de enkelte afdelinger samtidig med landsgeneralforsamlingen. 

Horsens, Silkeborg og Århus samarbejder om at afholde landsfesten 2018. Landsfesten bliver d.14/4 2018 i 

Lunden i Silkeborg 

Formandsmøde 2018 afholdes i den 20. januar i Vejle. 

Landsgeneralforsamling 2018 afholdes den 15. september i Silkeborg. 

 

Referent Lone Nielsen, Odense 


