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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 i løbet af 2012 og 2013 har foretaget os i bestyrelsen. Deltagelse på generalforsamlingen 

fordrer medlemskab jf. vedtægterne § 4 stk. 3.  

Vi skal også fejre Landsforeningens 5 års jubilæum 

Det er lykkes os at få vores satspulje projekt i hus, mange aktiviteter har vi sat i søen, dialog og viden 

deling, samt støtte til mobberamte og meget mere. Kom og mød alle de andre gode medlemmer og 

bestyrelsen i Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!  

Søndag d. 14. april 2013, fra kl.12.00 til 16:30 

Brorsons Kirke 

Rantzausgade 49 – Nørrebro 2200 København N. 

Vi sørger for frokost og eftermiddags kaffe / the, som kan bestilles ved tilmeldingen, prisen er 50 kr. Du 

er velkommen til at tage din egen mad og drikkevarer med. 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 Kort om satspulje projektet 
Det er med stor glæde, at vi fra bestyrelsens side kan fortælle, at vi er lykkes med at få vores 
satspulje projekt i hus. 
Kort orientering, og resten bliver uddybet efter frokost og generalforsamlingen 

 
4 Drøftelse af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!`s demokrati samt etiske regler og 
retningslinjer 

Der er udsendt en e-mail med et mistillidsvotum. Denne er sendt til bestyrelsen, til medlemmer 
af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! og ikke medlemmer i Landsforeningen, her 
under vores revisor. Den er sendt fra ikke medlemmer og tidligere bestyrelsesmedlemmer i 
Landsforeningen, der er udmeldt af Landsforeningen i 2011 og 2012. 
 
Disse ikke medlemmer og tidligere bestyrelsesmedlemmer har bedt bestyrelsen om at udlevere 
fortrolige e-mail lister på medlemmer. Disse kunne vi ikke udlevere, da det er i strid med 
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registertilsynsregler. I stedet benyttede de egne e-mail lister fra Landsforeningen 
Voksenmobning Nej Tak! som var ulovligt opbevaret, og / eller de har hacket vores systemer. 
Ligeledes har de brudt Landsforeningens etiske regler og retningslinjer, som de selv har 
underskrevet. 
 
Alternativt kunne de have meldt sig ind i Landsforeningen og stillet forslag til 
generalforsamlingen på normal demokratisk vis.  
 
I stedet sætter bestyrelsen punktet på nu. 
Som et punkt til drøftelse på generalforsamlingen. 
 
Vi medbringer materialer fra de tidligere års arbejde i bestyrelsen: Referater fra 
bestyrelsesmøder, e-mail med videre.  
Dette kan kun offentliggøres på generalforsamlingen over for vores medlemmer, hvis de 
tidligere bestyrelsesmedlemmer giver deres samtykke. 
 
Vi gør opmærksom på, at de tidligere bestyrelsesmedlemmer nu er begyndt at melde sig ind. I 
et forsøg på at kuppe bestyrelsen og splitte Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! ad.  
Og dette er at betragte som forenings fjendtlig virksomhed. Ligesom de åbenlyst modarbejder 
Landsforeningens målsætning og interesser. 
 
5 § 9. Eksklusion 
Stk. 1. Et flertal i bestyrelsen kan beslutte en indstilling til eksklusion af et medlem, virksomhed, 
organisation, sponsor, såfremt der åbenlyst modarbejder landsforeningens målsætning og interesser, der 
efterfølgende skal godkendes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 
I denne forbindelse overvejer vi en politianmeldelse i samråd med vores advokat. Ligeledes for 
ulovlig opbevaring af Landsforeningens materiale. 
 
Bestyrelsen indstille følgende til eksklusion: Henning Wagner (indmeldt d. 4. marts 2013 ), 
Bente Schou Sørensen (indmeldt d. 5 marts 2013 ), Niels Kristian Ulsø Kristensen (indmeldt d. 
19. februar 2013 ), og ligeledes Helle Nielsen og Winie 

Nielsen hvis de melder sig ind. 
 

6.   Formandsberetning 

7.   Regnskabs fremlæggelse 

8.   Vedtægtsændringer 

       Ændringsforslag til vedtægter tilskrives af den samlede bestyrelse pr. 28.02.2013: 

§ 3 Medlemskreds: 

1. Formand og næstformand og den nuværende bestyrelse siddende pr. 28.02.13 er ikke på valg så 

længe foreningen eksisterer.  
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2. For at kunne blive medlem af bestyrelsen skal man have været personligt medlem i 12 måneder. 

Ligeledes skal man fremadrettet have været aktiv bidragsyder i forhold til foreningens formål, 

indsats og arbejde. 

3. Bestyrelsen kan indstille medlemmer, eller man kan blive medlem af bestyrelsen via valg på 

generalforsamlingen ud fra ovenstående kriterier (pkt. 2), hvis der ikke er indvendinger derimod 

fra den siddende bestyrelse.    

4. Bestyrelsens hverv er som udgangspunkt ulønnet medmindre der udløses midler til projekter til 

foreningen. 

5. Hverken formand eller bestyrelsesmedlemmer kan modtage personlige vederlag. 

6. Alle udgifter, som skal refunderes, skal godkendes af formand, næstformand og revisor.  

7. Tidligere bestyrelsesmedlemmer, der har udøvet fjendtlig virksomhed eller påtænker dette imod 

foreningen kan ikke melde sig ind i foreningen og ej heller deltage i generalforsamlingen (jvf. 

foreningens etiske regler).  

8. Et stemmeberettiget medlem er den, der har været personligt medlem med indbetaling af kr. 200 

og som bakker op om landsforeningens vedtægter. Støttemedlemmer har derfor ingen 

stemmeret. 

9. For at have stemmeret på generalforsamlingen skal du have været aktivt medlem i et år 

fremadrettet. 

§4 Generalforsamlingen: 

Stk. 4. Dagorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Regnskabsaflæggelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Godkendelse af budget 

7. Eventuelt  

9.   Behandling af indkomne forslag 

10.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

       På valg er Lilia Masters (genopstiller) 

       Opstiller Carsten Hansen 

11.  Valg af kasserer 

13. Eventuelt 
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 FROKOST 

Vi serverer en god frokost med efterfølgende kaffe, the og kager. Prisen er 50 kr. som du betaler ved 

ankomsten. Du er velkommen til at tage dine egne mad – og drikkevarer med. 

Satspulje projektet 

Vi vil præsentere vores satspulje projekt, og komme nærmere ind på indhold, tidsramme og alle de 

aktiviteter der er tilknyttet dette flotte projekt. 

Panel debat, samt ris og ros til bestyrelsen 

Gode ideer for tiltag fremadrettet 

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. 1. april 2013. 

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. 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 


