
Landsmøde i LPD d. 22/4 2018 kl. 11.00 
DGI - byen, Tietgensgade 65, 1704 København.  

Dagsorden : Spørgsmål/debat : Konklusion : 

A Valg af dirigent, referent, og 2 
stemmetællere. 

Dirigent : Niels G. Pedersen.

Referent : Dorthe Skarsholt.

Stemmetællere : Ulla Toksvig og Bjarne 
Fersum.

B Bestyrelsens årsberetning. Formand Erik Dahlgaard fremlægger 
denne. 


C Kassererens beretning, herunder 
fremlæggelse af revideret 
regnskab til godkendelse.

Lena Frøkær : Udgift til 
møde fordoblet ? 
Hvorfor ydes der den 
høje km - takst til 
bestyrelsen. Er Skype 
møder effektueret ?

Er foreningsarbejdet 
lønnet eller frivilligt ?


Ulla Toksvig : Hvorfor/
hvornår ydes den høje 
km - takst ?

Kasser fremlægger. Se bilag 1. 

Svar på sp : Udgifter til møde er 
fordoblet da kasserposten skulle 
overdrages til Anne og dette krævede 
at tidligere og nuværende kasserer 
mødes.

Den høje km - takst gives da det er 
møder i et specifikt tidsrum og dette er 
kriterie for denne ydelse. Rimeligheden 
af dette drøftes i bestyrelsen ved 
næste møde. 

Skype møde er ikke effektueret, men 
dette drøftes igen i bestyrelsen ved 
næste møde. ( den lave takst udbetales 
af staten og LPD supplerer op til den 
høje takst, 1,60,- pr km )

Bestyrelsen modtager en årlig ydelse 
på 2350,- pr. medlem. Dette dækker tlf 
og internet.


Regnskab godkendt på landsmøde og 
ligeledes af regnskabskontrollant 
Winnie Kirchheiner og Niels G. 
Pedersen.


D Kassereren fremlægger LPDś 
budget for næste år samt forslag 
til kontingent gældende for det 
efterfølgende år. 

Der er budgetteret med et underskud 
på 3000,-. Dette er godkendt. Se bilag 
2. 

Kontingent forbliver uændret, fastsat til 
350,-.

E Indkommende forslag. Der er ingen indkommende forslag. 



F Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter.

På valg er : Jan Labusz, Mogens 
Michaelsen og Erik Dahlgaard til 
bestyrelsen. 

Mogens Michaelsen modtager 
ikke genvalg.

På valg er Kirsten Lohse og 
Michael Just Jensen som 
suppleanter. 

Til bestyrelsen stilles 
følgende forslag : 

Erik Dahlgaard

Elsemarie Rosendahl

Nielserik Junk

Kirsten Lohse 

Inna Nielsen - afstår


Forslag suppleant :

Inna Nielsen 

Elsemarie Rosendahl

Michael Just Jensen 

Niels Andersen


Jan Labusz kan ikke 
vælges da han ikke 
længere er medlem. 

Stemmer til bestyrelsen fordeles 
således : 

Erik Dahlgaard - 25 stemmer.

Elsemarie Rosendahl - 11 stemmer.

Nielserik Junk - 18 stemmer.

Kirsten Lohse - 20 stemmer.


Valgt for en 2 årig periode : 

Erik Dahlgaard

Kirsten Lohse

Nielserik Junk


Stemmer til suppleanter fordeles 
således : 

Inna Nielsen - 19 stemmer.

Elsemarie Rosendahl - 13 stemmer.

Michael Just Jensen - 15 stemmer.

Niels Andersen - 9 stemmer. 


Valgt for en 1 årig periode : 

1 suppleant : Inna Nielsen

2 suppleant : Michael Just Jensen


Mogens Michaelsen og Jan Labusz 
takkes for deres store indsats i LPD 
gennem tiden. 

G Valg af regnskabskontrollant og 
suppleant. På valg er : 

Winnie Kirchheiner og Niels G. 
Pedersen. 

Winnie Kirchheiner 
genopstiller. Der er ikke 
fremsat andre forslag. 


Niels G. Pedersen 
ønsker ikke genvalg. 

Der fremsættes forslag 
om Elsemarie 
Rosendahl som 
modtager valg. 

Valgt til regnskabskontrollant :

Winnie Kirchheiner.


Suppleant : Elsemarie Rosendahl. 

Dagsorden : Spørgsmål/debat : Konklusion : 



H Eventuelt Lena Frøkær havde 
fremsendt følgende 
spørgsmål : 

1 : Hvor meget får 
foreningen fra ministeriet 
?

2 : Hvem i bestyrelsen 
får hvad ?

3 : Hvad for en 
foredragsholder pr. 
time ?

4 : Er der forskel på 
timeløn på en 
foredragsholders 
kvalifikationer ?

5 : Hvis et menigt 
medlem ønsker at være 
foredragsholder, 
hvordan skal dette så 
foregå ?

Ønsker ligeledes 
afklaring på, hvorfor der 
ikke udstedes 
kursusbevis længere. 

Ulla Toksvig : Ønsker at 
vide hvor mange 
patientrådgivere og 
bistandsværger der 
antages på årsbasis og 
hvor mange der tælles 
på lister pt. 

Inger Paluszewski : 
Ønsker en afklaring på 
hvordan vederlag 
modregnes i efterløn. 

Alla Hostrup : Spørger 
indtil om medlemstal er 
dalende og sendes der 
breve ud til nye på 
listerne ? 

Nils Andresen : LPD er 
upolitisk, han foreslår en 
form fo underudvalg der 
går ind i politik mhp. 
ændring af lov til gavn 
for klienter og patienter. 

Svar på sp. til Lena Frøkær : 

1 : Der betales kurser, kørsel osv. 
Seperat regnskab er fremlagt. 

2 : Hvert bestyrelsesmedlem får årligt 
2350,-kr  til tlf og internet. 

3 : 780,-kr.

4 : Der er ikke forskel på honorering ift 
kvalifikationer. 

5 : Der skal være et forslag om et emne 
fra medlem eller kursusdeltager om et 
konkret emne også ses der på, hvem 
der kan komme i spil, men det kunne 
sagtens være et medlem der kontaktes 
mhp at undervise. 


Kursusbevis udstedes ikke længere da 
en enig bestyrelse mener at “tiden er 
løbet fra” dette. Der kan dog altid 
bekræftes deltagelse via bestyrelsen, 
hvis nogen ønsker dokumentation for 
dette. 


Svar til Ulla Toksvig : Det konkrete tal 
kendes ikke, men når nye optegnes på 
listen får LPD besked om dette fra 
statsforvaltningen, hvis den 
pågældende har givet samtykke til 
dette. 


Svar til Inger Paluszewski : Kirsten 
Lohse redegør for modregning. 


Svar til Allan Hostrup : 

Medlemstal ses ikke dalende. Når der 
tilgår nye på listerne og disse giver 
samtykke til at LPD kontakter disse 
tager LPD kontakt. 


I 2017 tæller LPD 83 betalende 
medlemmer. 


Svar til Niels Andresen fra Erik 
Dahlgaard : Dette kunne være relevant 
og bestyrelsen tager dette op. 

Dagsorden : Spørgsmål/debat : Konklusion : 



Efter landsmødet afholdte den nyvalgte bestyrelse et konstituerende møde. 
Posterne blev fordelt således : 

Formand : Erik Dahlgaard. 
Næstformand : Dorthe Skarsholt Falkenstrøm. 
Kasser : Anne Sieg. 
Sekretær : Kirsten Lohse 
Bestyrelsesmedlemmer : Ingelise Lund, Nauja Neergaard og Nielserik Junk. 
1 suppleant : Inna Nielsen 
2 suppleant : Michael Just Jensen.  

Den nyvalgte bestyrelse ser nu frem til et godt samarbejde.  



Bilag 1 : 



 

Bilag 2 : 


