
Astrupvej, Brønshøj 

Indbydelse til LOBs generalforsamling i Vanløse Kulturcenter onsdag d. 7. okto-
ber kl. 18.00 -20.00
Vi afholder vores tidligere Corona-aflyste generalforsamling onsdag d. 7.okt. 
Bemærk at tidspunktet er fra 18.00- 20.00 og foregår i Kultursalen, som har god plads
og vi overholder alle Coronaregler om afstand og afspritning.
Som noget nyt og for at udvide vores deltagerkreds tilbyder vi at refundere trans-
portudgifter til deltagere uden for Storkøbenhavn. Vi refunderer her billigste togbillet 
og efter aftale med LOBs formand Kjeld Secher, mobil 20307796, hvor deltagere kan
tilmelde sig senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen. Vi håber at nogle vil
benytte sig af tilbuddet og gerne at de måske vil indgå i bestyrelsesarbejdet!
Programmet er som følger:

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Valg af referent
3. Beretning v./formanden
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder fastsættelse af 

kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 150.00 kr.
5. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før afholdelse af 

gen.
6. Valg i henhold til vedtægternes § 4, stk.5 og 6
7. Valg af to revisorer
8. Eventuelt

Kommentar: Formanden Kjeld Secher stiller ikke op som formand, men fortsætter 
gerne i bestyrelsen.
Et lille opråb: Bestyrelsen kan godt bruge flere bestyrelsesmedlemmer og opfordrer 
især yngre medlemmer og gerne uden for Storkøbenhavn til at melde sig. Vi har i 
beskedent omfang mulighed for at godtgøre transportudgifter ifb. med bestyrelses-
møder!
Herefter en kort pause hvor vi spiser en sandwich og drikker en vand på LOBs regn-
ing.

9. Efter generalforsamlingen vil vi gerne inddrage medlemmernes erfaringer med 
brænderøg og de derved forbundne gener, men også gerne positive oplevelser, 
hvor dialog eller klager har løst problemet helt ellers delvist. Vi giver hver delt-
ager, som måtte ønske det, 5 min,. og samler op på det efterfølgende.

Husk at medlemskontingent for 2020 skal være betalt for at deltage i generalforsam-
lingen
På gensyn i Vanløse Kulturcenter som ligger ved Vanløse S- og Metrostation!
Mvh. Kjeld Secher, formand LOB
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