
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING



REBRANDING AF FORENINGEN

Kære medlemmer

Vi foreslår et nyt navn

I indkaldes til en ekstraordinær Generalforsamling 
med et eneste punkt på dagsordenen: Navneskift 

Bestyrelsen har i det forudgående år arbejdet 
intenst med at videreudvikle LOBPA, så vi forbliver 
den bedste BPA aktør på markedet. Det indbefatter 
også en gennemgang af vores grafiske og design-
mæssige præsentation. Her spiller vores navn en 
vigtig rolle. Bestyrelsen indstiller derfor i enighed til 
et navneskifte.

Vedtagelse medfører, som nævnt i indstillingen, konsekvensrettelse i alle 
bestemmelser, hvor navnet indgår, således at LOBPA erstattes med et nyt 
navn.

LOBPA har hjælp af et professionelt brandingbureau Stagis, som på dagen 
vil orientere om arbejdet med brandingprocessen og indgangsvinkler til et 
nyt og mere moderne LOBPA, herunder overvejelserne om navneskifte.

Vi har brug for din opbakning til det videre arbejde.

Lørdag d. 26. oktober 2019 klokken 14 - 16
Handicaporganisationernes Hus

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup



PROGRAM
13:30 – 14:00   Ankomst og check-in
14:00 – 16:00  Ekstraordinær generalforsamling

PRAKTISKE OPLYSNINGER

• Generalforsamlingen foregår i Handicaporganisationernes Hus  
i Høje-Taastrup

• Vi skal være i lokalerne ”Aalborg, Aarhus og København” på grøn 
gang.

• Der vil være mulighed for, at din hjælper kan opholde sig andetsteds i 
nærheden af lokalerne.

• Er du kunde i LOBPA får du dækket din kørsel med 1 kr pr. kilometer + 
broagift. Husk kvittering. Er du medlem kan du få dækket broafgiften.

• Har du særlige ønsker eller behov, så tøv ikke med at kontakte vores 
medlemskonsulent Jesper Mathiesen, på tlf. 30 43 04 80 eller mail 
jm@lobpa.dk. 

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have din 
tilmelding inden d. 22. oktober 2019 kl. 12

Tilmeld dig via telefon eller ved at klikke her

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af dagsorden
3. Orientering om skift af navn. Nikolaj Stagis orienterer.
4. Vedtagelse af vedtægtsændringer som vedlagt. Ændring af   
 foreningens navn.
5. Eventuelt 

De bedste hilsner fra
Janne Sander - formand for LOBPA



LOBPA er en af Danmarks største udbydere af BPA-administration 
samt en not for profit-forening med rødder i handicaporganisationer-
ne. Som eneste landsdækkende medlems- og interesseorganisation 
samler og deler LOBPA viden om og erfaring med BPA, Samtænkt 
Indsats og ledsagelse til gavn for personer i målgruppen, deres på-
rørende samt myndighederne og beslutningstagere omkring dem.

Kontakt LOBPA 
tlf. 70 12 30 12
www.lobpa.dk

LOBPA TAASTRUP
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

LOBPA AARHUS
MarselisborgCentret

P. P. Ørumsgade 11, bygn. 3, 1. sal
8000 Aarhus C


