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Referat Landsgeneralforsamling 21. 05. 2015 

På Hotel Hedegården, Vejle 

50 deltagere, ( 40 aktive + 10 passive ) 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, samt orientering om budget. 
4. Valg af næstformand  
5. Valg af kasserer. 
6. Valg af intern revisor. 
7. Kontingent, herunder fordelingen mellem landsforeningen og lokalforeningerne. 
8. Behandling af indkomne forslag.  
9. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling. 
9. Eventuelt. 

 

Landsformand Ann Frederiksen bød velkommen 

Så sang vi vores sang. 

Direktør Ane Buch, blev valgt til dirigent. 

Ann aflagde sin fyldestgørende årsberetning. Den skriftlige kan læses på hjemmesiden. 

Der blev delt gaver ud, Wenche Fløe, afgående formand fra Herning og Omegn, fik en 
gavekurv. 

Lisette Holst Pedersen, Nordvestjylland, fik en gavekurv, for størst medlems fremgang, super 
flot. 

Elisabeth Weber, fik en gavekurv, som tak for indsatsen og mange fantastiske Landskurser. 

Gitte Winnick Hansen, fik en gavekurv, for sin indsats som Medlemsservice og referent. 

Der blev takket fra medlemmerne for en flot beretning, med ros til den aktive Landsformand. 

Lisette fortalte om den store indsats de havde gjort, som havde givet den store fremgang i 
lokalafd. De fik 8 nye medlemmer. De havde afholdt et fællesmøde med Husmorforening hvor 
Lone Hertz holdt foredrag, kanon oplevelse, hun er super energisk og spændende at høre. 

Næstformand Hanne Lund, var med til et efterfølgende informationsmøde, hvor hun fortalte 
om VIRKSOMME kvinder. De har armene i vejret i det Nordjyske, tillykke. 
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Birgitte Viereck mente vi skulle få reklamer på hjemmesiden, indtil vi får en løsning på Bladet. 

Lokal formand Doris fra Fyn, fortalte om kommende Landskonference i Middelfart, til oktober. 

Landskasseren Dorthe Mehlbye, aflagde beretning om regnskabet.  

Forslag fra salen om evt. reklamer på hjemmesiden, evt. kun lave Bladet på hjemmesiden, 
men flertallet ønsker stadig at få et rigtigt blad. Man kunne evt. spare portoen til udsendelse af 
bladet til medlemmer ved at dele dem ud til arrangementer. 

Evt. få lavet en lille folder/ pjece igen, til der er et blad.  

Dorthe fremlagde budget for 2015. Nye medlemmer vil fjerne et evt. underskud. Regnskabet 
godkendt og budget fremlagt. 

__________________________________________________________________ 

Valg af ny Næstformand: Da Hanne Lund desværre trækker sig, på grund af sygdom.  Vi sagde 
tak til Hanne for indsatsen, med en gavekurv.  

Lokalformand Dorthe Hansen, ( Fiskerpigen ), Sydsjælland, blev valgt. Tillykke med valget. 

Valg af Landskasserer: Dorthe Mehlbye havde valgt efter 7 år at stoppe. Vi takkede for 
indsatsen med en gave. 

Lokal kasseren i Vestsjælland Vika Beck Laursen, blev valgt til ny Landskasser, tillykke med 
valget. 

Valg af intern revisor; Birgitte Rise blev genvalgt, tillykke med valget. 

Fastsættelse af næste års kontingent: Landsledelsens forslag om uændret kontingent, blev 
vedtaget. Næste års kontingent er således 1925. 00 kr. plus indeksregulering. 

 

Næste års Landsgeneralforsamling bliver 19. maj 2016, på Hotel Nyborg Strand.  da 
Landsformand Ann Frederiksen, stopper til næste år. Hun ønskede det skal være i Nyborg, da 
hun som to tidligere formænd, også var blevet valgt her. 

Efter Generalforsamlingen kom Ane Buch fra Håndværksrådet, med et indlæg, om 
erhvervsuddannelser. 

Kursusleder Anette Laursen, kom med et indlæg om ”kommunikation – at gøre fælles” 

Landsledelsen takker for en dejlig dag, og god Generalforsamling, hvor snakken og 
spørgelysten, var stor, konstruktiv og positiv. 

Referent Laila Haahr Hansen 


