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Generalforsamling 

Landsforening Voksenmobning Nej Tak! 
_____________________________________________________________________________ 

Som medlem af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! inviteres du hermed til at komme, for at se 
og høre, hvad vi har foretaget os i bestyrelsen i løbet af 2013 og 2014. Deltagelse og stemmeret på 
generalforsamlingen fordrer medlemskab jf. vedtægterne § 4 stk. 3.  

Vi har haft et forrygende år, hvor mange gode aktiviteter og initiativer er landet. Og det glæder 
vi os til at præsentere for jer. I er velkomne til at tage pårørende eller en ven med. 

Kom og mød alle de andre gode medlemmer og bestyrelsen i Landsforeningen Voksenmobning Nej 
Tak!  

Søndag d. 27. april 2014 kl. 13.00 til 17.00 

Folkestedet Carl Blochsgade 28, 8000 Aarhus C 

Vi serverer frokost og eftermiddagskaffe, the og vand. Og der er mere praktisk information sidst i 
invitationen. Vi glæder os til at se dig. 

Dagsorden i følge vedtægterne 
 
1. Valg af stemmetællere 
2. Valg af dirigent / ordstyrer 
3. Formandsberetning 
4. Valg til bestyrelsen 
    Hanne Moesgaard er på valg / Genopstiller 
5. Valg af kasserer 
6. Regnskabsfremlæggelse 
7. Behandling af indkomne forslag 

1. Vedrørende vedtægtsændringer 

Ændringsforslag til vedtægter tilskrives af den samlede bestyrelse pr. 22. februar 2014 – Kan downloades på 
foreningens hjemmeside 

8. Kort orientering om satspuljeprojektet / uddybes efter frokosten.  

9. Evt. 

FROKOST 
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Satspuljeprojektet 

Vi vil præsentere vores satspuljeprojekt og komme nærmere ind på indhold, tidsramme og alle de 
aktiviteter, der er tilknyttet dette flotte projekt. 

Paneldebat / samt ris og ros til bestyrelsen 

Kom gerne med jeres gode forslag for tiltag fremadrettet til vores arbejde og indsats samt de 
fokusområder, I synes er vigtige.  

Eventuelt. 

___________________________________________________________________________ 

Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde 
senest 14 dage før selve generalforsamlingens afholdelse, dvs. mandag d. 13. april 2014. 

Forslag bedes mailet til formanden på gs@voksenmobningnejtak.dk  

_____________________________________________________________________________ 

Deltagelse anbefales, idet det er en god mulighed for at hilse på hinanden, udveksle oplevelser og 
erfaringer fra året, der er gået. 

Du skal give besked til Lilia Masters, om du kommer. Gerne så hurtigt som muligt. Lilia kan kontaktes 
på mail lm@voksenmobningnejtak.dk eller på telefon 2172 2903  –  også for tilmelding til frokost med 
videre og koordinering af evt. samkørsel.   

 

På bestyrelsen vegne 

Bedste hilsner 

Gitte Strandgaard 

Formand 


