
Generalforsamling 
2015

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard
2630 Taastrup

den17. juni
Invitation til 
Generalforsamling

Brug din demokratiske 
stemme og få et godt grin. 

Bliv bevæget, rørt og inspireret.



Kære alle 

Det er en glæde at byde kunder og medlemmer 
velkommen til en demokratisk 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  
LOBPA. Der skal vælges formand og 2 medlemmer til  
bestyrelsen. Har du lyst til at gøre en forskel for LOBPA,  
så overvej, om det er noget for dig eller én du kender.

Jeg håber, at vi ses og glæder mig til en spændende  
dag i Danmarks mest tilgængelige kontorhus.

De bedste hilsner, 

Janne Sander
Formand for 
LOPBA

Mødet er for alle LOBPAs kunder og medlemmer. Det er gratis at deltage. 
Det er op til dig, om du vælger at deltage i hele mødet eller dele af det. 
Skriv om du er vegetar, diabetiker el. lignende.  

Der er kørselspenge til kunder og medlemmer. 1 kr. pr. km og broafgift,  
husk dokumentation. 

PrAKtisK infO

Her er eT PAr SmAGS-
Prøver På DAGeN. 

Se HeLe PrOGrAmmeT 
På BAGSIDeN.

Kl. 13.30-13.50 
For hjælpere (kælder)

Kl. 14.30-14.50 
For alle (mødelokale)

www.runningwithnolegs.dk

KicKstArt  
enerGien MeD 

runninG With nO LeGs 

Christian S. richardson og Torben Koue
vil med små øvelser, få smilene frem og lade

os se mulighederne for bevægelse i hverdagen.



Vil du stille op til bestyrelsen eller har du et forslag til dagsorden skal du 
sende vedlagte skema til jhi@lobpa.dk senest den 20. maj. 

Ønsker du at afgive fuldmagt til generalforsamlingen, så kontakt jhi@lobpa.dk.  

har du spørgsmål til generalforsamlingen, er du velkommen til at kontakte 
formand, Janne Sander på formand@lobpa.dk eller medlemskonsulent,  
Jette Holtze Inno på jhi@lobpa.dk eller 30 43 04 65.

Læs mere på www.lobpa.dk

huMOr OG hAnDicAP 
sOM VåBen 
Jacob nossell 

Kl. 16.00-16.45
et satirisk oplæg om, hvordan det  
er ”at have et handicap” i dagens 
Danmark, hvor konkurrencestat,  
Joachim B. Olsen og massive handi-
capbesparelser i kommunerne står 
i kø for at presse mennesker med 
handicap ud over en dyb afgrund. 
Hvordan forholder man sig egentlig 
til det? Og kan man overhovedet 
gøre noget?
www.nossell.dk

MusiK, hyGGe OG en GODBiD  

Kl. 17.00-18.00
LOBPAs kunde Tom Sonntag 
spiller stemningsfuldt op til en 
hyggelig afslutning på dagen.
www.sonnmusic.com

runDVisninG 
i hAnDicAP-
OrGAnisAtiOnernes hus  

Kl. 17.00-17.45
Oplev Danmarks mest
tilgængelige kontorhus.
www.handicaporgani- 
sationerneshus.dk

tiLMeLD DiG senest 

25. maj 
tilmeld@lobpa.dk
70 12 30 12



VeLKOMMen
Indskrivning og frokost. 

GenerALfOrsAMLinG
Dagsorden: Godkendelse af dagsorden, valg 
af stemmetællere, bestyrelsens beretning og 
regnskab, handlingsplan, indkomne forslag,  
budget, kontingent, valg af formand, valg af  
bestyrelsesmedlemmer og eventuelt.

PAuse 
Kaffe, te og kage.

KicKstArt enerGien 
Med runninG With nO LeGs

GenerALfOrsAMLinG
...fortsat.

huMOr OG hAnDicAP sOM VåBen
Ved journalist og komiker Jacob nossell

AfrunDinG VeD JAnne sAnDer

festLiG AfsLutninG 
Musik ved tom sonntag, lidt godt til maven  
og en skål ovenpå en festlig dag. 

Du kan også få en rundvisning i 
Danmarks mest tilgængelige 
kontorhus.

AfreJse

Program

KL. 11.30

KL. 12.30

KL. 14.00

KL. 14.30

KL. 15.00

KL. 16.00

KL. 16.45

KL. 17.00

KL. 18.00
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Send dit forslag + motivation senest den 20. maj 2015 til jhi@lobpa.dk

forslag til LOBPAs dagsorden 

 NAvN

 mAIL 

Jeg stiller forslag til LOBPAs dagsorden: (kan vedlægges)

Min motivation for forslaget: (kan vedlægges)

vi glæder os 
til at se dig  

Ønsker du at stille op til LOBPAs bestyrelse, 
udfyld da skema på bagsiden.



Send dit kandidatur + foto senest den 20. maj 2015 til jhi@lobpa.dk

Opstilling til LOBPAs bestyrelse

 NAvN

 mAIL 

Jeg ønsker at stille op til: (sæt kryds) 
 
  FOrmAND, 2 år
 
  meDLem AF BeSTyreLSeN, 2 år 

  SuPPLeANT TIL BeSTyreLSeN, 1 år

Min motivation for at stille op: (kan vedlægges)

Jf. LOBPAs vedtægter § 5, stk. 4 skal kandidater oplyse om:
 
  Jeg har afgivet mit arbejdsgiveransvar til LOBPA

  Jeg har til hensigt at afgive mit arbejdsgiveransvar  
  til LOBPA

vi glæder os 
til at se dig  


