
LOBPA INVITERER TIL 
GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen i LOBPA er årets demokratiske festdag; en dag 
med både grin, alvor og diskussion, hvor du bliver inspireret til din 
egen hverdag.

Ved at deltage i generalforsamlingen, får du direkte indflydelse på 
kursen for LOBPAs fremtidige arbejde på områder som politisk inte-
ressevaretagelse, uddannelsestilbud, bestyrelsens 
sammensætning og meget mere. 

Før vi fester for sjov med lækker mad og underholdning, fejrer vi 
demokratiet og medbestemmelsen i LOBPA. Der skal vælges næst-
formand og 2 medlemmer til bestyrelsen. Vil du stille op til valg?
 
Jeg glæder mig, til vi ses til generalforsamlingen.

De bedste hilsner fra
Janne Sander - Formand for LOBPA

Lørdag d. 9. juni 2018 på
Egmont Højskolen

11.45 – 12.15:  Ankomst og tjek-in.
12.15 – 13.00:  Frokost i hallen
13.00 – 15.00:  Generalforsamling jf. vedtægter.
15.00 – 15.30: 	 Kaffe	&	kage.
15.30 – 18.00:  Fri-leg med indlagte aktiviteter.
   - Prøv Valhalla (svømmehallen).  
   - Guidet rundtur på højskolen.

18.00 – 20.00:  Festmiddag i hallen.
20.00 – 21.00:  Underholdning i hallen.
21.00:    Aftenhygge for dem der har lyst til
   at blive.

Brug din demokratiske stemme og tilbring en skøn dag i godt selskab. 

PROGRAM



• Generalforsamlingen er for alle medlemmer i LOBPA. 
• Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest den 

19.maj.
• Det er helt op til dig selv, om du vil deltage i hele general- 

forsamlingen eller blot dele af den. 
• Medlemmer, som har overdraget deres arbejdsgiveransvar til 

LOBPA, kan få kørselsgodtgørelse på 1 kr. pr. kilometer samt 
refunderet broafgiften mod forevisning af kvittering.

• Medlemmer, som ikke bor i Jylland eller Fyn, kan få refunderet 
broafgiften mod forevisning af kvittering.

• Hvis du har særlige fødevarebehov, herunder er vegetar, diabeti-
ker eller lign., så giv besked ved tilmelding.

• Hvis du ønsker at afgive fuldmagt til generalforsamlingen, kontakt 
medlemskonsulent, Jesper Mathiesen, på jm@lobpa.dk

• En professionel fotograf vil dokumentere dagen i billeder. 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, så vi 
kan	identificere	dig.	

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hvis du vil opstille til LOBPAs bestyrelse eller har forslag til dagsor-
denen, skal du udfylde et skema, som du får ved at sende en mail til 
Jesper Mathiesen på jm@lobpa.dk. 
Skemaet skal være LOBPA i hænde senest den 12. maj.

OPSTILLING TIL BESTYRELSE OG FORSLAG

Du kan overnatte på Egmont Højskolen i forbindelse med general-
forsamlingen, fra fredag-søndag. Vi har lejet fem feriehuse, med 2 
dobbeltværelser i hvert hus. Det ene værelse har loftlift. Der er væg-
hængt badestol. Vi gør opmærksom på, at du vil dele huset med 
andre.

Tilmelding sker efter først-til-mølle. Har du overdraget dit arbejds-
giveransvar er det gratis, men du skal betale et depositum på 
750 kr, som refunderes efter generalforsamlingen. 
Har du ikke overdraget dit arbejdsgiveransvar koster et dobbelt-
værelse 750 kr pr. nat, inkl. forbrug og linnedpakke.

Har du særlige ønsker til hjælpemidler, så kontakt medlemskonsulent 
Jesper Mathiesen, som vil forsøge at hjælpe på bedste vis.

OVERNATNING PÅ EGMONT HØJSKOLEN

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.
Middagen koster 100 kr. Har du overdraget dit arbejdsgiveransvar er det gratis. Din hjælper er gratis.

Værelse for koster 750 kr. for et dobbeltværelse. Har du overdraget dit arbejdsgiveransvar er det gratis, det 
samme gælder din hjælper.

Du betaler med dit betalingskort (Dankort, visa, mv.) i forbindelse med din tilmelding på www.lobpa.dk.

Frist for tilmelding til generalforsamling, inkl. middag, overnatning 
senest d. 19. maj 2018 kl. 12.00.

PRISER OG FRISTER


