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LPD har søndag den 30. maj 2015 afholdt landsmøde på Fjelsted Skov kro i forbindelse med 

temadage. Der var 30 stemmeberettigede medlemmer til landsmødet og yderligere ca. 10 

deltagere til temadagene. 

Bestyrelsesberetningen blev godkendt af det samlede landsmøde uden indsigelser og hermed 

accept af bestyrelsens handlinger gennem året. Der var vedtægtsændringer på programmet under 

forslag og disse blev vedtaget uden nogen stemte imod. 

Et tidligere forslag fra Torben Høegh Rask omkring supervision af bistandsværger og 

patientrådgivere blev udsat et år, idet bestyrelsen havde brugt deres tid på nødvendigt 

bestyrelsesarbejde i forbindelse med formandsskifte. 

Til bestyrelsen var fire medlemsposter på valg og til disse stillede fem medlemmer op, hvorfor der 

blev kampvalg. 

Inge Lise Lund, Kirsten Ømand Andersen, Susan Lundgreen og Bo Paarup blev valgt.Som 

suppleanter valgtes Susanne Staun og John Ahlfors. 

Regnskabskontrollantposten blev besat med Winnie Kirschheiner og 

regnskabskontrollantsuppleant blev Kirsten Lohse. 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jan Labusz som formand, Bo Paarup som 

næstformand, Erik Dahlgaard som sekretær og Mogens Michaelsen som kasserer. Øvrige tre 

poster uden specielle hverv, men tilfældigt kom alle ”tøserne” i festudvalget til kommende 

jubilæum. 

John Ahlfors og Susan Lundgreen valgte selv henholdsvis at udtræde af bestyrelsen som suppleant 

og afgå som næstformand.  

Landsmødet foregik efter temadagene og startede med 30 deltagere, men endte med 22 

deltagere, da flere skulle gå og ikke havde regnet med, at landsmødet blev så langt som det 

gjorde. 

Bestyrelsen har efterfølgende evalueret på landsmødet og noteret sig, at der var sat for kort tid af 

i forhold til, at det var et landsmøde med stor spørgelyst. Bestyrelsen vil rette op på dette til 

næste år og også gøre medlemmerne opmærksomme på, at de skal sætte tiden af til et helt 

landsmøde. 

Kommende temadage med jubilæum bliver det næste arrangement i LPD til oktober 2015, hvor 

LPD kan fejre 25-års jubilæum. 


