
Generalforsamling 
2016

MUSHOLM – FERIE, SPORT  
OG KONFERENCECENTER
Musholmvej 100
4220 Korsør

11. juni 2016

Invitation til LOBPAs  
generalforsamling den
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Brug din demokratiske stemme,
bliv inspireret og få en god oplevelse



Kære alle 

Det er en glæde at byde kunder og medlemmer velkommen 
til årets demokratiske festdag. Det bliver en dag med plads til 
både grin og alvor. Du bliver bevæget, rørt og inspireret. 

Når du deltager, har du direkte indflydelse på kursen for  
LOBPAs fremtidige arbejde. Der skal vælges næstformand  
og 2 medlemmer til bestyrelsen. Har du lyst til at gøre en 
forskel i LOBPA, så overvej, om det er noget for dig at  
stille op til LOBPAs bestyrelse.

Jeg glæder mig til en spændende dag på Musholm –  
Danmarks mest tilgængelige ferie, sport og konference- 
center. Jeg håber, vi ses.

De bedste hilsner, 

Janne Sander
Formand for 
LOPBA

Generalforsamlingen er for alle  
LOBPAs kunder og medlemmer.  
Det er op til dig om du vil deltage i  
hele mødet eller dele af det. 

Kunder får kørselsgodtgørelse på  
1 kr. pr. kilometer og Brobizz – husk 
kvittering!

Gør venligst opmærksom på ved tilmeld-
ing, hvis du er vegetar, diabetiker eller 
har fødevareallergi.

Vil du stille op til bestyrelsen eller  
har du et forslag til dagsorden, så send en 
mail på medlem@lobpa.dk med angivelse 
af de oplysninger der fremgår af vedlagte 
skema. Oplysningerne skal være os i 
hænde senest den 14.maj 2016.

Ønsker du at afgive fuldmagt til  
generalforsamlingen, så kontakt  
medlem@lobpa.dk.
 
LOBPA har bestilt en professionel 
fotograf, der vil dokumentere dagen  

PRAKTISK INFO

Se hele programmet 
på bagsiden



i billeder. De fotos der bliver taget på 
dagen, kan senere indgå som en del  
af vores kommunikationsmateriale for  
eksempel til brug i brochurer, på vores 
Facebookside, hjemmeside og nyheds-
breve. Der vil derfor blive indhentet  
fototilladelse for alle, som deltager  
ved generalforsamlingen. 

VIGTIGE DATOER:
Ved overnatning på Musholm i forbindelse 
med generalforsamlingen, skal du tilmelde 
dig senest den 9.maj. 

Hvis du vil opstille til bestyrelsen eller 
stille forslag til generalforsamlingen skal 
sekretariatet have besked senest den  
14. maj på medlem@lobpa.dk. 

Sidste frist for tilmelding til general- 
forsamling og spisning er den 23.maj.

Har du spørgsmål eller kommentarer 
vedrørende generalforsamlingen, så  
send en mail til formand Janne Sander  
på formand@lobpa.dk eller LOBPAs 
medlemsteam på medlem@lobpa.dk  
eller ring på tlf. 70 12 30 12.

MINI-HØRING  
OM FREMTIDENS BPA 

Kl. 15.00
I høringen deltager repræsentanter  
fra FOA, KL, og Dansk Erhverv.

Der er en opponent fra en af de  
store handicaporganisationer.  
Medlemmer og kunder i LOBPA  
kan stille spørgsmål til panelet.

OPLÆG FRA ULOBA

Kl. 20.30
Daglig leder Vibeke Marøy Melstrøm  
holder oplæg om deres organisations  
historie og resultater til inspiration for  
LOBPA.

TILMELD DIG PÅ:
Email: tilmeld@lobpa.dk 

Tlf: 70 12 30 12



VELKOMMEN
Indskrivning, ankomst og sandwich.

GENERALFORSAMLING
Dagsorden: Godkendelse af dagsorden, valg af  
stemmetællere, bestyrelsens beretning og regnskab,  
handlingsplan, indkomne forslag, budget, kontingent,  
valg af næstformand og suppleant, valg af bestyrelses- 
medlemmer og eventuelt.

PAUSE 

MINI-HØRING: 
Fremtidens BPA. Debat med salen.

PAUSE 

MIDDAG

OPLÆG VED ULOBA 
 
AFTENHYGGE MED MUSIK

KL. 11.30

KL. 12.30

KL. 14.30

KL. 15.00

KL. 17.00

KL. 18.00

KL. 20.30

KL. 21.30
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PROGRAM

Middag, 2 retter og vin, øl  
eller sodavand

Overnatning i dobbeltværelse  
inklusiv morgenmadsbuffet 
Pris ved to personer i samme værelse. 
Prisen er inkl. linned og håndklæde  
samt morgenbuffet for to personer.

Overnatning, enkeltværelse.
Pris for middag og overnatning.  
Prisen er inkl. linned og håndklæde  
samt morgenbuffet for en person.

KUNDER

0,- kr. 

200,- kr. 

200,- kr. 

MEDLEMMER

150,- kr. for  
2 personer

790,- kr. 

715,- kr. 

MUSHOLMS NORMALPRIS  
Uden morgenbuffet
510,- kr. 

930,- kr. 

815,- kr. 

FOR OVERNATNING OG MIDDAG

LOBPA yder tilskud til et værelse, hvis du har overdraget dit 
arbejdsgiveransvar. Ønsker du to eller flere værelser, betaler 
du selv meromkostningen. Du skal bestille værelse særskilt 
hos Musholm på line@musholm.dk eller 7013 7700  
senest den 9. maj. Hvis du har spørgsmål til  
værelserne eller ønsker ekstra opredning,  
så kontakt Musholm.




