LÆRERNES
MISSIONSFORENING
Aarhus, 5. august 2019

Referat Lærernes Missions Forenings generalforsamling
Mandag d. 5. august 2019 kl. 15:30, Aarhus Efterskole
Bemærk, at der er to bilag til referatet:
Bilag 1: Formandens beretning som fremlagt på generalforsamlingen.
Bilag 2: Powerpoints/ides som vist på generalforsamlingen, inklusive regnskabsfremlægge/se og
forretningsførerens beretning

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Flemming Stidsen som dirigent samt Finn Kier-Hansen som
referent
Flemming Stidsen blev valgt med akklamation til at være dirigent.
Flemming Stidsen konstarede efterfølgende, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt
indvarslet, hvorfor den er beslutningsdygtig .
Finn Kier-Hansen blev godkendt som referent.

2. Beretning ved formand Dorthe Skov-Østergaard
a. Beretning fremlægges, drøftes og godkendes (se bilag 1)
Beretningen gav ikke anledning til kritik eller debat, og den blev godkendt af forsamlingen ved
håndoprækning .

3. Beretning med mere ved forretningsfører Finn Kier-Hansen (se bilag 2)
a. Beretning
Finn Kier-Hansen orienterede om sine fire arbejdsområder, LMF-Bladet, administration og
regnskab, stævnetilrettelæggelse og kontakt til missionærerne. Beretningen blev taget til
efterretning .

b. Regnskab 2017 & 2018
Finn Kier-Hansen redegjorde for regnskab 2017 og 2018. Særligt fokuserede Finn på at redegøre
for det meget store underskud i 2018. Se bilag 2, slide 16.
Der blev fra salen spurgt til administration af gaver til projekter, idet der blev gjort opmærksom på
vigtigheden af, at dette sker inden for skattelovgivningens rammer. Dette blev taget til efterretning
af forretningsføreren .
Regnskaberne for 2017 og 2018 blev efterfølgende godkendt ved håndsoprækning.

c. Godkendelse af revisor
Bestyrelsen foreslår, LMF uændret benytter Poul Thomsen , Partner revision .
Finn Kier-Hansen gjorde opmærksom på , at LMFs revisor ikke længere har kontor i Ølgod, men i
Skjern. Det er stadig samme person og samme firma. Revisor blev godkendt ved håndoprækning.

d. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret:
enkeltmedlemmer: 200 kr., ægtepar: 300 kr., studerende: 100 kr.
Generalforsamlingen godkendte ved håndoprækning kontingentsatserne for 2020-21

4. LMF-Bladet - Orientering ved redaktør Finn Kier-Hansen
Forretningsføreren orienterede om bladet. Det blev "aftalt", at det fremadrettet skal gøres enklere
at fravælge at modtage bladet på papir for i stedet alene at læse bladet online. Det er stor enighed
om, at bladet fortsat skal være tilgængeligt både som papir- og som onlineversion.

5. Forslag til ændring af vedtægternes §7, specifikt 70 års reglen
a. Bestyrelsen foreslår, at linjen:
"Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, som ikke er fyldt 70 år."
ændres til:
"Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer".
Forslaget gav anledning til nogle spørgsmål vedrørende aldersgennemsnittet i bestyrelsen . Dertil
blev der blandt andet svaret, at bestyrelsen defacto er "yngre" nu , end den har været længe, samt
at bestyrelsen jo gerne skal afspejle medlemmerne, hvis gennemsnitsalder også stiger.
Da ingen ønskede skriftelig afstemning om forslaget, blev det med overvældende majoritet (ingen
stemte imod, nogle få undlod at stemme) godkendt af generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelsen
a. På valg efter tur er Karin Mogensen, Peter Lanting og Peter Stochholm .
Karin Mogensen og Peter Lanting er villig til genvalg.
Peter Stochholm ønsker ikke genvalg .
Anne-Karin Lauritzen og Alex Bjergbæk Klausen er ligeledes på valg , idet de
er indtrådt i bestyrelsen på grundlag af §7: "Bestyrelsen har ret til at supplere
sig med op til to bestyrelsesmedlemmer."
Idet der ikke var flere kandidater til bestyrelsesvalget, end det antal, der skal være i bestyrelsen ,
konstaterede dirigenten , at en valghandling var overflødig , hvorfor kandidaterne på valg var valgt
uden modkandidater eller protester.
Efter valget består bestyrelsen af (årtal i parentes angiver valgår): Dorthe Skov-Østergaard (2017) ,
Henrik Nis-Hanssen (2017) , Elizabeth Padillo Olesen (2017), Karin Mogensen (2019) , Peter
Lanting (2019) , Anne-Karin Lauritzen (2019) og Alex Bjergbæk Klausen (2019)

7. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet yderligere forslag.
Punktet udgik, da der ikke var forslag til beslutning

8. Eventuelt
Peter Stochholm blev takket for sin indsats i bestyrelsen .
Desuden blev Flemming Stidsen takket for indsatsen som dirigent.
Mødet sluttede i god ro og orden kl. 17.
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Formand Dorthe Skov-Østergaards beretning
Jesus sagde, da han udsendte de tolv: ”Himmeriget er kommet nær! Helbred syge, opvæk
døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet.”
(Mat. 10.8)
Giv ordet og budskabet om Kristus videre til din næste. Giv det for intet. Det er godt at
minde hinanden om disse ord. Giv det videre – således, at det ikke stopper ved os. Hvis
ikke andre tidligere havde bragt budskabet videre, ville vi ikke være samlet her i dag.
Nogle tænker måske, at det vil vi nok heller ikke kunne gøre så mange år mere – hvis man
tænker og tror således – ja, så vil det ikke vare længe, før der ikke er noget, der hedder
LMF i Danmark. Men tror vi derimod stadig, at der er styrke og kraft i ordet, så vil LMF
stadig bestå mange år endnu. Men det kræver handling og nytænkning. Dog skal alle de
tidligere tiltag ikke blot kasseres; men nogle skal måske omformuleres.
Sidste generalforsamling var i 2017 og tænker vi tilbage i LMF-verdenen er der da også
sket væsentlige forandringer.
Der er medlemmer, vi har mistet siden sidste år. Vi kender alle navnene på nogle.
Jeg vil i år afvige fra mit princip om ikke at nævne navne på mennesker, vi har mistet.
I september 2018 blev vores mangeårige dirigent Flemming Kramp begravet. Flemming
har betydet meget for LMF i årenes løb. Da tiden var inde til, at Lærernes Missionsforening
og Lærerindernes Missionsforening skulle lægges sammen var det Flemming, der hjalp
med det juridiske, og han hjalp os også med at få gjort vores Vedtægter gyldige. I min tid
som formand, har jeg altid været tryg, når vi har haft generalforsamling, for jeg vidste, at
Flemming ville føre os igennem på fineste måde.
En anden markant personlighed har vi også mistet, siden vi var sammen sidst. Det er
Connie Meyer, som døde pludseligt d. 9.maj 2019. Connie er efter eget ønske begravet i
Moskva. Jeg er overbevist om, at Connie er meget savnet i Moskva og af Father Pavel,
som hun arbejdede tæt sammen med. Vi vil savne hendes mange breve og jævnlige
besøg i Danmark og i LMF.
Vi har også mistet Grete Petersen, som både har været medlem af Bestyrelsen og af
Københavnskredsens bestyrelse. Grete sov stille ind i sit hjem d. 3. juni 2018. Det vil jeg
komme nærmere ind på senere i min beretning.
Så lad os rejse os og mindes dem i stilhed hver især. Æret være deres minde.
Jeg er meget glad og taknemmelig og tryg ved, at du, Flemming Stidsen, sagde” ja”” til at
være dirigent og lede os igennem denne generalforsamling. Du kender jo det hele
”indefra”.
Vi holder stadig fast i landsdelsstævner, selvom det nu kun er én gang om året. Tak, til alle
jer i Christiansfeld, som sammen med SMF påtog jer opgaven ved det sidste stævne.
Desværre havde jeg ikke selv mulighed for at deltage; men jeg hører, at I havde et rigtig
fint og velbesøgt stævne. I fik samlet 50-60 i samarbejde med SMF. Det er glædeligt at
kunne samle så mange. Blandt deltagerne var 3 garvede missionærpar, som delvis slutter
deres tjeneste i henholdsvis Cambodja, Grønland og Kenya og vi har også den glæde, at
de er i blandt os her i Aarhus.
Det glæder mig virkelig meget, at man stadig er i stand til at samle mennesker om
mission. Jeg er overbevist om, at det betyder meget, at man også kan samles på tværs af
organisationer, at man har mulighed for at deltage som enkelt medlem og ikke kun, hvis
man er medlem af en kreds. Det er et stort arbejde at arrangere et stævne; men jeg er
overbevist om, at kræfterne er givet godt ud.
I sommeren 2017 deltog en stor gruppe danske LMF’ere i norsk LMF’s sommerstævne i
Stokke i nærheden af Tønsberg. Det var begivenhedsrige dage med bibeltimer, foredrag
og udflugter og tid til mange gode samtaler med nye og gamle venner.

Vort eget stævne blev, som I husker kortet ned til et par dage på Hotel Nyborg Strand. Vi
havde talt om at sløjfe det; men kunne naturligvis ikke, da det var et år med
generalforsamling.
Sommerstævne 2018 blev holdt i Løgumkloster på Refugiet. Det var nogle gode dage i
historiske omgivelser. Vi fik bibeltimer ved sognepræst Robert Strandgaard, foredrag af
Helle Skaarup om Peter Bastian set fra sidelinjen. Missionsforedrag ved Ruth og Jens
Kristian Egedal, missionærmosaik og festaften ved Erik Holmgaard. Der var besøg af
missionærer med tilhørende mosaik og som altid dejligt samvær deltagerne imellem.
Finn repræsenterede dansk LMF ved det norske LMF- stævne, som blev afholdt i Bergen i
slutningen af juni 2018. Han kom hjem og kunne berette om et spændende og interessant
stævne.
Fra april 2018 er LMF igen medlem af Dansk Missionsråds bestyrelse og Finn er
repræsentant for de fælleskirkelige foreninger. Jeg er overbevist om, at det er en godt at vi
også er repræsenteret der og kan trække på fælles erfaringer.
I juni deltog jeg i norsk LMF stævne d. 27.06 – 30.06. 2019 i Stavanger. Det blev nogle
spændende dage med gode bibeltimer, foredrag, udflugt til en fantastisk ø ”Flor og Fjære”,
hvor 3 generationer har skabt et fantastisk blomsterflor. Der var også fyldt med eksotiske
træer og planter. Der var mange små kilder, alt sammen kunstigt skabt over klipperne.
Desuden bød stævnet på gensyn med kendte mennesker og en flok, for mig, kendte
Madagascar-missionærer. Det var rigtig dejligt for mig personligt. Bestyrelsen fortæller, at
norsk LMF igen er i fremdrift, efter at de har gjort en stor indsats. Hvad gør de? Bl.a.
opsøger de skoler og seminarier; men der skal 3 besøg til, før der kommer nye
medlemmer, fortæller Kjersti Ruud, som er en af bestyrelsesmedlemmerne. Hun og
hendes mand deltog for øvrigt i vort stævne sidste år.
Jeg har også i maj besøgt Lemvig-kredsen til et af deres møder. Der var en stor flok
samlet hos Elisabeth Hejbøl. Jeg spurgte nogle af deltagerne, om hvorfor de var
medlemmer af LMF? De første jeg spurgte svarede: ”Det er vi heller ikke!”. Andre havde
været medlemmer i mange år og kom jo trofast til møderne. Jo, det betød noget for dem at
komme sammen. Det blev en dejlig eftermiddag, hvor vi også kunne dele tanker om
fremtiden. Selvom én tilføjede ”Vi er jo ikke fremtiden”. Hertil måtte jeg svare – nej, det er
sandt – men I samles og bringer budskabet om mission og Kristus videre. I inviterer
naboer og venner med, for I kender jo hinanden. Alle er i øvrigt altid velkomne til at
kontakte mig, hvis I gerne vil have mit besøg. Jeg kommer meget gerne og nu er der trods
alt mere plads i kalenderen.
Kredse
I missionsorganisationer har det gennem tiden været almindeligt, at man mødtes i særlige
kredse og disse fungerede effektiv i mange, mange år. I dag er der stadig nogle kredse,
men overalt bliver de færre og mange er lukkede. Det kan vi begræde og være kede af og
så kommer vi ikke videre, eller vi kan være kede af det og derefter prøve at skabe noget
nyt. Nogle steder har man valgt at samle flere kredse og også invitere mennesker, som
ikke er knyttet til en kreds, men som man fornemmer er interesserede i mission. Nogle
steder inviterer man på tværs af organisationer til gavn og glæde for alle. Alle fortæller om
glæden ved at være flere sammen, for det egentlige subjekt er jo det samme. Vi er
sammen om at udbrede budskabet om Jesus Kristus og høre om mission ude i verden og
måske også herhjemme. I mange kredse har jeg indtryk af, at man er bruger og er glad for
vores LMF-Blad. Og rigtig mange bruger også Bedekortet flittigt.
Jeg vil også gerne bringe en særlig tak til Ellen Lauritsen, som selvom du er gået ud af
bestyrelsen, stadig gør et stort arbejde med at holde styr på missionærer og volontører og
hvilke kredse de er i, eller skal knyttes til. Det er også dig, der indkalder til kredsmøde, når

vi har stævner. Det er et vigtigt møde, hvor lederne får mulighed for at tale sammen og
udveksle erfaringer og ideer. Tak, også for dine mails og beskeder, når du hører nyt fra
den ene eller den anden missionær eller volontør.
Du kører også jævnligt til Randers for at besøge Tove Høst. Der bliver drukket kaffe og
snakket; men det er ikke derfor du kommer. Du hjælper nemlig Tove med at pakke blade
og sætte labels på kuverterne, således, at vi alle kan få bladet. En meget stor tak til jer to
for dette store og væsentlige arbejde. Jeg ved også, at hvis det kniber kommer Gerda
Rasmussen forbi og giver en hånd med.
BLADET.
Vi har altid i LMF haft et flot blad, som er blevet læst flittigt både ude og hjemme. Det er en
stor glæde at få bladet i hænderne. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige en stor
tak til Redaktøren af bladet. Jeg synes, at du gør flot og stort arbejde med opsætning af
det, Finn. Jeg ved, at du nogle gange, skal på jagt efter stof. Så, kære venner, husk at
sende artikler, oplevelser, møder, arrangementer og lign. til redaktøren. Så bliver bladet
levende og nærværende. Det er vores blad!
Ja, det var en opfordring til også at være aktive på bladfronten! Jeg ved i øvrigt ikke, om I
foretrækker bladet i papirform, eller om vi skal spare porto-penge og sende de fleste blade
som digital post. Det kunne være interessant at se, hvor mange, der vil nøjes med den
digitale udgave. Prøv at række hånden op. Hvem ønsker et digitalt blad?
Vi kan se, at vi i de sidste år oftere og oftere bliver brugt til at formidle penge til
missionærer og projekter. Den del af LMF-livet er vokset betragteligt. Denne formidling vil
vi gerne være med til for på den måde både at hjælpe givere og modtagere; men vi tager
os betalt for det. Finn oplyser altid de pågældende om, at vi tager en procentsats af
beløbet til administration, hvilket vi i bestyrelsen mener, er en rimelig disposition. Vi har i
de sidste år set, at denne opgave vokser.

Bestyrelsen
Bestyrelsen mødes stadig 4 gange om året i Christiansfeld. En stor tak skal lyde til
Tyrstrup Menighedsråd for, at vi har kunnet holde møder i missionshuset. Det kan vi ikke
længere, da huset er solgt. Glæden fortsætter, for vi har fået lov at holde møder i den nye
Sognegård. Derfor vil jeg bede dig, Mogens, om at bringe vores tak videre til
menighedsrådet. En stor tak til alle jer, der bor i Christiansfeld, som sørger for os ved
bestyrelsesmøderne. Det gælder jer, der henter os i Kolding, jer, der sørger for forplejning
og borddækning på dagen. Og tak for fællesskab omkring bordet i de mange timer, vi er
sammen. Det er lange, men effektive dage, hvor meget bliver drøftet, midler bliver fordelt
og opgaver ligeledes. Årets 4. bestyrelsesmøde bliver altid holdt i forbindelse med årets
sommerstævne.
Efter sidste års sommerstævne valgte Grethe Kock at træde ud af bestyrelsen. Dette
havde hun meddelt os allerede året før. Så i det forløbne år, har vi ikke haft en fast
sekretær, men Henrik og Peter Stochholm har skiftedes til at løse den post. Det skal I
have mange tak for.
Peter fylder 70 år på mandag og han har valgt ikke at fortsætte i bestyrelsen. Du skal
have mange tak for dit arbejde her og også mange tak for, at du så ofte har hentet os på
Kolding St. og bragt os dertil igen, når vi skulle hjem. Christiansfeld er et skønt sted at
holde møder; men ganske upraktisk, hvis man bruger den offentlige transport.
I LMF’s vedtægter står der, at bestyrelsen består af 9 medlemmer og skal bestå af mindst
7 medlemmer. Når Peter stopper er vi kun 7 medlemmer. Det vil være rigtig dejligt, hvis vi
kunne byde to nye medlemmer velkomne i bestyrelsen. Skulle nogen af jer kende én I tror,
der kunne være interesserede i at være med, må I meget gerne fortælle mig det. Så vi kan

kontakte vedkommende. Vi har i år ikke haft valg og har faktisk ikke haft det i de sidste par
år. Det kunne være godt, hvis der kom valg; men det kræver som bekendt nogle
kandidater!
Vi har fået et nyt bestyrelsesmedlem siden sidst og det er Alex Bjerbæk Klausen. Vil du
lige rejse dig, Alex, så alle kan se dig. Alex er administrator for organisationen, Relay
Trust, som vi gerne vil indlede et samarbejde med, for på denne måde måske at kunne
spare penge og ressourcer. Det er endnu i sin begyndelse; men vi forventer, at et
samarbejde kommer i gang. Vores forretningsfører, Finn er derfor indtrådt i deres
bestyrelse. Relay Trust arbejder i Afrika.
Arv
Siden sidste generalforsamling har vi modtaget en stor arv fra Grete Petersen. I hendes
sidste levetid gjorde Tove Høst, Ruth Jensen og ikke mindst Elisabeth Holtegaard et
meget stort og uvurderligt arbejde. En stor tak til jer for den indsats. De var omkring Grete,
og hjalp hende efter behov. Efter begravelsen var de der også til oprydning af boet. Gretes
søndagsskoleelev, advokat Ebbe Holm var bobestyrer og hjalp os med alt det juridiske og
havde gode forbindelser således, at vi fik vurderet hendes mange fine effekter og
værdigenstande. Dem fik vi solgt dem bedst muligt. Vi skulle arve på lige fod sammen med
Baptistkirken. Dog skulle vi arve hendes frimærkesamling og den blev solgt hos Bruun
Rasmussen. Der var der også en del andre ting, der blev. Andet skulle sælges til en
forretning, da det kunne bedst betale sig. De sidste ting blev hentet af en genbrugsbutik og
nøglerne til lejligheden kunne afleveres. Et livsforløb var afsluttet og minderne er tilbage.
Husk, at I altid kan få hjælp af forretningsføreren, hvis I påtænker at indsætte LMF som
arving.
Medlemmer
De nøjagtige tal for vores forening, vil jeg overlade til forretningsbestyreren og hans
gennemgang af økonomi mv. Vi har fået nye medlemmer og mistet medlemmer, mest ved
dødsfald men også ved udmeldelser eller manglende betaling, som så fører til udmeldelse
fra vor side. Vi har mistet ca 20medlemmer siden årsskiftet.
CBA- Childrens Bible Art, er et projekt vi har; men der er ikke så meget liv i det for tiden.
Vi overvejer, om vi skal stoppe samarbejdet med pensioneret lærer, Holger Madsen. Det
har vist sig, at der ikke været så stor interesse for det blandt jer, som vi i bestyrelsen
havde troet.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til hele bestyrelsen for
arbejdsfællesskab i de forløbne år. Tak for jeres opbakning og iderigdom, og parathed til at
tage til udsendelsesfester eller andre steder, hvor det er godt, at LMF er repræsenteret.
Jeg er stadig overbevist om, at et levende ”LMF-menneske” er bedre end en flyver eller et
blad.
En stor tak til alle jer, LMF’ere – for uden jer, var der intet LMF. Tak for jeres trofasthed i
kredsene, til møder og stævner. Tak, at I prioriterer LMF-sommerstævne og møder så
talstærkt op hvert år. Tak for de mange samtaler, vi har haft i tidens løb. Og ikke mindst
tak for jeres forbøn for hele LMF og for bestyrelsen. Den betyder rigtig meget for os.
”I har fået det for intet, giv det videre for intet.”
”Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp?
Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber…….
Herren bevare dig mod alt ond, han bevare dit liv.
Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid.” (sal.121)

BILAG 2, powerpointpræsentation som vist på generalforsamlingen, inklusive regnskab og
forretningsførerens beretning

Generalforsamling 2019
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Flemming Stidsen som dirigent
samt Finn Kier‐Hansen som referent
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Generalforsamling 2019
2. Beretning ved formand Dorthe Skov‐Østergaard
Beretning fremlægges, drøftes og godkendes
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Generalforsamling 2019
3. Beretning med mere ved forretningsfører Finn Kier‐Hansen
Beretning
Regnskab 2017 & 2018
Godkendelse af revisor
Bestyrelsen foreslår, LMF uændret benytter Poul Thomsen, Partner revsion
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret:
enkeltmedlemmer: 200 kr., ægtepar: 300 kr., studerende: 100 kr.
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Forretningsførerens beretning
1. LMF‐
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5. Childrens Bible Art (CBA)
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Resultatopgørelse – Udgifter, gavefordeling
250000
214958
200000

150000

100000
100664

50000
4000

36000

14000

11700

9700

24330
0
Projektstøtte

Øremærkede organisationer og
projekter
2017 2018

10

Rejselegat

Julegave til missionærer

Resultatopgørelse – Udgifter, omkostninger
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Resultatopgørelse – finansielle poster
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Summering, indtægter, udgifter, resultat
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Fire hovedårsager til underskuddet
• Fald i gaveindtægter
• Personlige gaver er faldet meget markant fra 98.392 kr. i 2017 til 60.645 kr. i

2018. Der indkom en ekstraordinær stor enkeltgave på 25.000 kr. i 2017, men
selv renset for den gave, er der tale om et markant fald.

• Fald i gavebrevsindtægt
• Selv om det ser ud som om gavebrevsindtægterne er steget, så er der færre

gavebrevsindtægter til foreningen, men flere til øremærkede gaver.
Gavebrevsindtægten til foreningen er faldet cirka 20.000 kr. (dødsfald og
udløbne gavebreve)

• Ændret praksis vedrørende bogføring af øremærkede gaver
• Som ny praksis udgiftsføres alle øremærkede gaver i samme regnskabsår, som

de er indtægtsført. Det betyder, at der er udgiftsført forholdsvist flere
øremærkede gaver i 2018, idet der er indeholdt ikkeudgiftsførte gaver fra 2017
i det samlede beløb. Dette påvirker resultatet med cirka 30.000 kr.

• Kurstab
• Værdien af foreningens værdipapirer er faldet med cirka 25.000 kr.
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Noterne ‐ personaleomkostninger
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Noterne – Administrationsomkostninger
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Noterne, LMF‐Bladet
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Noterne ‐ foreningsomkostninger
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Noterne – finansielle indtægter
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Noterne – finansielle omkostninger
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Noterne – værdipapirer

23

Noterne – likvid beholdning

24

Generalforsamling 2019
4. LMF‐Bladet – Orientering ved redaktør Finn Kier‐Hansen
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Generalforsamling 2019
5. Forslag til ændring af vedtægternes §7, specifikt 70 års reglen
Bestyrelsen foreslår, at linjen:
”Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, som ikke er fyldt 70 år.”
ændres til:
”Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer”.
Godkendelse af vedtægtsændring kræver ifølge vedtægternes § 10, at ”mindst 2/3 af de på en
generalforsamling fremmødte medlemmer stemmer herfor”.
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Generalforsamling 2019
6. Valg til bestyrelsen
På valg efter tur er Karin Mogensen, Peter Lanting og Peter Stochholm.
Karin Mogensen og Peter Lanting er villig til genvalg.
Peter Stochholm ønsker ikke genvalg.
Anne‐Karin Lauritzen og Alex Bjergbæk Klausen er ligeledes på valg, idet de
er indtrådt i bestyrelsen på grundlag af §7: ”Bestyrelsen har ret til at supplere sig
med op til to bestyrelsesmedlemmer.”

Efter valget består bestyrelsen af: Dorthe Skov‐Østergaard (2017), Henrik Nis‐Hanssen
(2017), Elizabeth Padillo Olesen (2017), Karin Mogensen (2019), Peter Lanting (2019),
Anne‐ Karin Lauritzen (2019) og Alex Bjergbæk Klausen (2019)
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Generalforsamling 2019
7. Indkomne forslag
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Generalforsamling 2019
8. Eventuelt
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