
 

 

 

Referat fra LPD 

Landsmødet den 30.april 2017 kl. 10.30  

på Hotel Comwell, Rebildvej 36, 9520 Skørping 

 

 

Landsmødet afholdtes med følgende dagsorden:  

a) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.  

Som dirigent valgtes Niels Kristian Fruergaard 
Som referent valgtes Erik Dahlgaard 

Som stemmetællere valgtes Steen Ehlers og Kay Petersen 

b) Formandens fremlægger LPD's beretning.  

Beretningen blev læst op af Susan Lundgreen. Beretningen blev 
taget til efterretning. 

Der var spørgsmål om grunden til, at beretningen blev læst op af en anden 
end formanden 

c) Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af revideret regnskab til 
godkendelse. 

Det reviderede regnskab blev grundet kassererens fravær oplæst af 

Kirsten Lohse. Regnskabet bleg godkendt enstemmigt. 
Der var en bemærkning om man kunne benytte SKYPE møder, for at spare 

på udgifter til kørsel. 
Der var spørgsmål til årsagen til nedgang i medlemstal, med ønske om at 

forbedre kommunikationen og inddrivelses metoden for kontingent.   

d) Kassererens fremlægger LPD's budget for næste år samt forslag til 

kontingent gældende for det efterfølgende år. 
Budgettet blev grundet kassererens fravær oplæst af Kirsten Lohse. 

Forslag om uændret kontingent på kr. 350 årligt blev vedtaget 
enstemmigt.  

e) indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag  

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.  
Inge Lise Lund, Anne Sieg, Nauja Neergaard og Dorthe Skarsholt blev 

valgt til bestyrelsen. 



Kirsten Lohse blev valgt som 1. suppleant og Michael J Jensen som 2. 

suppleant. 

g) Valg af regnskabskontrollant og suppleant.  

Der var genvalg til Winnie Kirchheiner, samt Niels G. Petersen som 
suppleant. 

h) Eventuelt 
Under eventuelt var der tak og vingave til den afgående formand, Bo 

Paarup, samt vingave og tak til de to afgåenge bestyrelses 

medlemmer, John Ahlfors og Susan Lundgreen. 
 

Referent, Erik 

 

 

Efter landsmødet konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: 

 

Formand; Erik Dahlgaard 

Næstformand; Jan Labusz 

Sekretær; Dorthe Skarsholt 

Kasserer; Anne Sieg 

Samt 

Mogens Michaelsen 

Inge Lise Lund 

Nauja J. Neergaard 


