
VELKOMMEN TIL
GENERALFORSAMLINGEN



KOM MED

Generalforsamlingen er LOBPAs demokratiske 
festdag med både diskussion, grin og hyggeligt 
samvær.

På generalforsamlingen har du direkte indfly-
delse på kursen for LOBPAs fremtidige arbejde 
på områder som politisk interessevaretagelse, 
uddannelsestilbud, medlemsarrangementer 
og bestyrelsens sammensætning. 

Vi skal blandt andet vælge formand og to med-
lemmer til bestyrelsen, og du kan stille op til 
valg, hvis du vil med i LOBPAs bestyrelse.
 
Jeg glæder mig til at tilbringe dagen med dig.

De bedste hilsner fra
Janne Sander - formand for LOBPA

Onsdag den 5. juni 2019 
klokken 11:45 - 18:30

Musholm, Ferie - Sport - Konference
Musholmvej 100, 4220 Korsør



PROGRAM
11:45 – 12:15   Ankomst og check-in
12:15 – 13:00  Frokost
13:00 – 15:00  Generalforsamling jf. vedtægter
15:00 – 15:30 	 Kaffe	og	kage
15:30 – 16:45  Nils Willemoes-show: ”Bøvl”

17:00 – 18:30 	 Buffet	for	dem,	der	har	lyst
   (kræver særskilt tilmelding)

NILS VILLEMOES PÅ SLAP LINE
Gennem	fire	årtier	har	Nils	Villemoes	revset,	drillet	og	udfordret	erhvervs-
livet	og	den	offentlige	sektor.

Oplev en stand-up-agtig tour de force med en af landets 
mest ikoniske foredragsholdere. 

Ledelse	handler	om	at	lave	en	strategi,	at	udvikle	en	
organisation og vigtigst af alt at skabe rammer for 
samarbejde.	Men	det	er	ikke	altid	så	let,	som	det	lyder	–	
tværtimod	er	det	ofte	ret	bøvlet.	Vi	har	brug	for	noget	at	
gå	op	i,	noget	af	stå	op	til,	noget	at	slås	for.	Det	er	bøvl.	
Uden	bøvl	bliver	livet	tomt	og	indholdsløst.	Det	er	ifølge	
Nils	Villemoes	faktisk	et	af	samfundets	aller	største	pro-
blemer; der er ikke bøvl nok til alle.

Hør blandt andet:  

• Hvordan samfundet er skruet sammen
• Hvorfor alting hele tiden skal laves om
• Hvorfor	ledelse	tit	går	op	i	en	spids
• Hvad der ligger i bunden af lederskabet
• Hvor	udviklingen	går	hen,	mens	vi	sover

Det	bliver	et	inspirerende	og	humoristisk	foredrag,	uanset	om	du	selv	er	
leder,	bliver	ledet	eller	bare	er	interesseret	i	en	underholdende	vinkel	på	
ledelse.



PRAKTISKE OPLYSNINGER

• Generalforsamlingen er for alle kunder og medlemmer i LOBPA. 
• Kunder	i	LOBPA	kan	få	kørselsgodtgørelse	på	1	kr.	pr.	kilometer	samt	

refunderet broafgiften mod kvittering.
• Medlemmer	fra	modsatte	side	af	Storebælt	kan	få	refunderet	bro- 

afgiften mod kvittering.
• Hvis	du	har	særlige	fødevarebehov;	herunder	er	vegetar,	diabetiker	

eller lignende skal du give besked ved tilmelding.
• Hvis	du	ønsker	at	afgive	fuldmagt	til	generalforsamlingen,	kontakt	

medlemskonsulent,	Jesper	Mathiesen,	på	jm@lobpa.dk
• Der	bliver	taget	billeder	på	dagen.	Ønsker	du	ikke	at	blive	fotograferet,	

så	send	en	mail	til	jm@lobpa.dk	med	et	vellignende	billede	af	dig	selv	
sammen med dit fulde navn. 

• Buffet	inden	hjemrejse	er	gratis	for	kunder.	Medlemmer	betaler	150,-	
ved tilmelding. Hjælpere / ledsagere spiser gratis.

OPSTILLING TIL BESTYRELSE OG FORSLAG

Hvis	du	vil	opstille	til	LOBPAs	bestyrelse	eller	har	forslag	til	generalfor-
samlingen,	skal	du	udfylde	et	skema,	som	du	får	ved	at	sende	en	mail	til	
Jesper	Mathiesen	på	jm@lobpa.dk.

Spørgsmål? Kontakt	os	på	70	12	30	12	eller	email	info@lobpa.dk

OVERNATNING PÅ MUSHOLM

Du	kan	booke	et	værelse	direkte	hos	Musholm	til	en	favorabel	pris.	Bolig	
første	nat:	400,-	dertil	115,-	pr.	person	for	morgenmad.	Øvrige	nætter:	nor-
malpris. Al kontakt om overnatning skal ske direkte til Musholm. Tilbuddet 
gælder kun for LOBPAs kunder og medlemmer og kun i forbindelse med 
denne	generalforsamling.	Ring	til	Musholm	på	telefonnummer	70	13	77	00.

VIGTIGE DATOER
6.	maj:	Opstilling	til	bestyrelsen
6. maj: Forslag til generalforsamlingen
10.	maj:	Tilmelding	til	generalforsamlingen


