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Praktisk information:

Endeligt program og dagsorden vil kunne ses på Ligeværds 

hjemmeside fra ca. primo marts og vil blive fremsendt til de  

tilmeldte ca. 1 uge før temamødet/generalforsamlingen. 

Tilmelding bedes meddelt til konsulent for Landsforeningen  

Ligeværd Anne Bech, på mail anne@ligevaerd.dk senest 

mandag d. 2. marts 2015.

Deltagelse er gratis for medlemmer af Landsforeningens lokal-

foreningsbestyrelser, bisiddere og Landsforeningens repræsen-

tanter i handicap- og beskæftigelsesråd. Arrangementet om-

fatter fuld forplejning samt mulighed for overnatning.

Af hensyn til bestilling af forplejning og overnatning, bedes 

følgende oplysninger fremgå ved tilmeldingen:

•  Ønskes overnatning

•  Ønskes enkelt- eller dobbeltværelse

•  Ønskes vegetarforplejning

•  Evt. andet ankomsttidspunkt/afrejsetidspunkt

Temamøde i Landsforeningen Ligeværd 
2015

 invitation til 

Temamøde  
i landsforeningen ligeværd 2015

Temamøde for bestyrelsesmedlemmer i Landsforeningens 

lokalforeninger samt Landsforeningens repræsentanter i 

de lokale handicapråd og beskæftigelsesråd.

Tidspunkt: 

fredag d. 13 marts kl. 14.30 til lørdag d. 14 marts kl. 14.30.

Sted: 

Vejle Center Hotel. Willy Sørensens Plads 3. 7100 Vejle.

Deltagere er bestyrelsesmedlemmer i Landsforeningens lokalfor-

eninger, bisiddere samt repræsentanter i de lokale handicapråd 

og beskæftigelsesråd.

TEMAMØDE
Ny inspiration og styrket netværk 

til lokalforeningsarbejdet! 

Landsforeningens lokale bestyrelsesmedlemmer, bisiddere og re-

præsentanter i lokale handicap- og beskæftigelsesråd udøver en 

vedholdende og aktiv indsats i hjælpen til forældre og pårøren-

de til unge med særlige behov. På årets temamøde vil deltager-

ne kunne hente ny inspiration og arbejde med konkrete redska-

ber til at søge private fondsmidler. Midler som kan være med til 

at styrke den lokale indsats. På temamødet er der også mulig-

hed for at høre om botilbud for unge med særlige behov, set fra 

den unges perspektiv og om hvordan livet ser ud fra den unges 

side, efter indførelsen af en lang række nye reformer i 2014 som 

berører den unges livsvilkår.  

Bliv inspireret, få ny viden og del din egen værdifulde vi-

den med andre!
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general-
forsamling i Landsforeningen Ligeværd 

2015

 indkaldelse til 

Generalforsamling 
i landsforeningen ligeværd 2015

Program og dagsorden med indkomne forslag, som er sendt til 

bestyrelsen senest 2 uger før, vil blive fremsendt de tilmeldte 

ca. 1 uge før generalforsamlingen.

Vel mødt.

Anne Bech 

Konsulent for Landsforeningen Ligeværd.

Dagsorden for generalforsamling i  

andsforeningen ligeværd.

Lørdag d. 14 marts 2015. Kl. 13.00 – 14.30

Alle medlemmer af Landsforeningen Ligeværd  

kan deltage og opfordres til at møde frem.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens  

vedtægter §6:

Foreningens medlemmer udgør generalforsamlingen, der er 

foreningens højeste myndighed. Alle beslutninger afgøres ved 

almindelig stemmeflerhed. Alene medlemmer kan stemme. 

 1. Valg af dirigent

 2. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning

 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

for det forudgående regnskabsår

 4. Behandling af forslag, der er indsendt til bestyrelsen se-

nest 2 uger før generalforsamlingen

 5. Fastsættelse af kontingenter

 6. Fastsættelse af lokalforeningernes andel af kontingent 

 7. Valg af landsformand 

 8. Valg af repræsentanter til bestyrelsen samt valg af sup-

pleanter

 9. Valg af statsautoriseret revisor 

 10. Eventuelt. 


