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landsforeningen ligeværd

nye bobler af 
energi og inspiration

Fredag og lørdag den 17. og 18. marts havde 
bestyrelsesmedlemmerne i lokalforeningerne i 
Landsforeningen Ligeværd mulighed for at tanke 
ny energi og inspiration til deres arbejde.

Landsforeningen Ligeværd har afholdt net-

værksseminar og generalforsamling. Her 

var der fredag oplæg og samtaler om, hvil-

ke initiativer der er på vej i Ligeværd. Lør-

dag var afsat til et inspirerende oplæg om 

kommunikation på digitale og sociale me-

dier. Arrangementet blev afsluttet med ge-

neralforsamling. 

- Det var meget inspirerende og noget 

af en øjenåbner, sagde Thomas Larsen, be-

styrelsesmedlem i Landsforeningen Lige-

værd, efter indlægget fra Peter Schjødt om 

kommunikation via digitale og sociale me-

dier.

- Vi har kun 3 sekunder til at fange folk 

på de sociale medier og hjemmeside. Vi skal 

godt nok være uhyre skarpe på at fortælle 

målgruppen hvad vi kan gøre for dem, el-

lers er de videre.

Landsformand Bent Mikkel understre-

gede også den store opgave, der ligger for-

ude med foreningens kommunikation.

Fakta
Kontingent til 

Landsforeningen Ligeværd

Landsforeningen vedtog en mindre 

kontingentstigning og en ny kon-

tingentstruktur, der som noget nyt 

åbner mulighed for et familiekon-

tingent. Familier kan således opnå 

en rabat ved at melde familien ind.

Efter generalforsamlingen i Lands-

foreningen Ligeværd er kontingent-

strukturen således:

•	 Personligt medlemskab:  

årligt 300,00 kroner.

•	 Familiemedlemsskab:  

årligt 500,00 kroner.

•	 Institutionsmedlemsskab:  

årligt 400,00 kroner.
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- Vi skal have opmærksomhed på og 

prioritere vores kommunikationsindsats. Vi 

skal være til stede på web og de sociale me-

dier. Vi skal kunne formulere os meget kort 

og præcist i forhold til det forældrene og 

familierne har brug for, og det vi som for-

ening kan hjælpe med.

Landsforeningen Ligeværd er ikke no-

get uden lokalforeningerne, men det kan 

være ensomt at være lokalforeningsperson. 

På de to dage med netværksseminar og ge-

neralforsamling, har de mulighed for at støt-

te hinanden få nye input.

- Det er også et skulderklap til de fri-

villige i bestyrelserne i lokalforeningerne, 

at det er gratis for dem, og det er en an-

erkendelse af det store arbejde, de lægger 

for at få lokalforeningerne til at fungere, 

sagde Bent Mikkelsen efter afholdelsen af 

de to dage på Hotel Trinity i Snog-

høj.

Landsforeningen Ligeværds mø-

de fastslog også de nogle af store ar-

bejdsopgaver, der ligger forude i 2017.

- STU er til evaluering, og vi skal 

gøre vores til at vi kan få nogle for-

bedringer på STU’en, så de unge ik-

ke fortsat skal have så vanskeligt i 

nogle kommuner med at få et til-

bud, der giver mening og udvikling 

for den unge. De unge forsørgel-

sesgrundlag er ikke just blevet bed-

re med kontanthjælpsloftet. Vi skal 

have sikret, at de unge kan få en 

bolig med støttefunktioner, så de 

har en mulighed for at bo selvstæn-

digt og ikke bare er henvist til at 

blive boende hos forældrene. 

Fakta
Landsforeningen 

Ligeværds bestyrelse:

Bent Mikkelsen, Lokalforenin-

gen Viborg, blev af generalfor-

samlingen genvalgt som landsfor-

mand.

Følgende blev genvalgt til lands-

foreningens bestyrelse:

Harald Nielsen, Lokalforeningen 

Thy-Mors

Mogens Mathiesen, Lokalfor-

eningen Storkøbenhavn

Christian Philips, Lokalforenin-

gen Storkøbenhavn

Ole Schmidt, Lokalforeningen 

Viborg

Valgt til suppleanter:

Gitte Kronbak Nielsen, Lokal-

foreningen Roskilde

Bjarne Pedersen, Lokalforenin-

gen Storkøbenhavn

Landsforeningens bestyrelse be-

står udover de nævnte af:

Sonja Knudsen, Lokalforeningen 

Sydvestjylland, Thomas Larsen, 

Lokalforeningen Randers, Jørn 

Thrane, Lokalforeningen Sønder-

borg, og Gitte Beier, Lokalforenin-

gen Sønderborg.


