
INVITATION TIL
GENERALFORSAMLINGEN

Lørdag d. 11. juni 2022

Egmont Højskolen
Villavej 25, Hou
8300 Odder



Generalforsamlingen er LOBPAs demokratiske 
festdag hvor politik, debat og hyggeligt samvær 
forenes.  

På generalforsamlingen har du direkte 
indflydelse på kursen for LOBPAs fremtidige 
arbejde på områder som politisk interessevare-
tagelse, uddannelsestilbud og medlems-
arrangementer.
 
Du har også indflydelse på bestyrelsens 
sammensætning. I år er der valg af medlemmer til 
bestyrelsen, og du kan stille op til valg, hvis du vil med.
 
Jeg glæder mig til at tilbringe dagen med dig.

De bedste hilsner fra

Janne Sander - formand for LOBPA

Program
11:45 – 12:00   Ankomst og check-in.
12:00 – 13:00  Frokost.
13:00 – 13:30  Underholdning ved Kim Andersen.
13:30 – 14:30  Rundbordssamtaler.
14:30 – 15:00 	 Pause	med	kaffe	og	kage.
15:00 – 17:00  Generalforsamling jf. vedtægter.
17:00 –    Sandwich og tak for i dag.

Vil du have indflydelse? 
Hvis du vil opstille til LOBPAs bestyrelse eller har forslag til general-
forsamlingen, kan du kontakte Jesper Mathiesen på jm@lobpa.dk.



BLIV TRYLLEBUNDET AF
 KIM ANDERSEN 

Tryllekunstner og tankelæser Kim Andersen leverer actionfyldt 
underholdning og oplevelser, der på alle måder er udover det 
sædvanlige! Når han står på scenen, eller bevæger sig fra bord til 
bord drages gæsterne altid hurtigt ind i Kims særprægede univers af 
hårdtslående magi propfyldt med humor!



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 Østdanmark kan få refunderet broafgiften 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. 

• Der vil foregå video-optagelser i løbet af dagen til deling på de 
sociale medier.

• Sandwich ved afrejse fra Egmont Højskolen er gratis for dig og 
din handicaphjælper - giv besked ved tilmelding.

Hvor og hvornår 
• Lørdag d. 11. juni 2022 fra 11.45 -17.00.
• Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder.

VIGTIGE DATOER 
Lørdag 14. maj  

Sidste frist for opstilling til bestyrelsen/ 
Fremsættelse af forslag til generalforsamlingen. 

Onsdag d. 25. maj 
Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen 

via lobpa.dk eller mail til Jesper Mathiesen (jm@lobpa.dk).

Har du spørgsmål eller kommentarer i øvrigt så tøv ikke 
med at kontakte LOBPA på 70 12 30 12 eller lobpa@lobpa.dk.


