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Referat:

1. Valg af dirigent
Claus Rosenkrands Andersen blev valgt.
Valg af referent: Mads Koefoed-Hessellund blev valgt.
Valg af stemme optællere: Helene Pihl og Casper blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, og at dagsorden og andre bilag
var tilgængelige 2 uger før LGF.

2. Landsbestyrelsens beretning om LMUs virksomhed i det forløbne år
Bilag: Årsberetning fra Landsbestyrelsen 2010.docx
Formanden, Jacob Østerby knyttede nogle mundtlige kommentarer til landsbestyrelsens
skriftlige beretning.

- Der blev spurgt til Reload/LUS – hvad med det?? Jacob svarede at der er pt. Ikke planer om at
lave et nyt landsarrangement. Vi har i årsraporterne spurgt om folk savnede et
landsarrangement, og der er der blevet givet til kende at det ikke er noget man savner. LMU vil
satse på 2 x ung uger, det er godt nok ikke et fælles arrangement, men det er et arrangement
som kommer tættest på, og der er der vi vil satse vores kræfter.

Beretningen blev godkendt ved håndsoprækning.

3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
Bilag: 2009LMURegnskabEndelig.pdf

Jacob Østerby gennemgik Årsrapporten.
Årsrapporten blev godkendt af LGF.

4. Fastlæggelse af kontingent for det enkelte medlem for det kommende kalenderår
-Landsbestyrelsen foreslår 35 kr. pr. medlem

Efter kort debat blev landsbestyrelsens forslag på 35 kr. pr. medlem vedtaget.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen efter forud indgivet forslag til opstilling af medlemmer. Alle
medlemmer af LMU er valgbare

Tre pladser i landsbestyrelsen var på valg. Opstillede var: Emil Svendsen, Lars Nielsen og
Helene Andersen.
Emil Svendsens opstilling var fremsendt for sent, og dirigenten spurgte forud for valghandlingen
om LGF ville godkende Emils kandidatur. LGF godkendte Emil Svendsens kandidatur

Afstemningsresultat:
Der blev afleveret 83 stemmesedler i alt.  240 stemmer blev afgivet, og Helene modtog 87, Lars
modtog 74 stemmer, Emil modtog 79 stemmer

Alle opstillede kandidater blev således valgt, og er på valg igen ved LGF 2012

6. Valg af revisor
- Landsbestyrelsen foreslår genvalg af AP-Statsautoriserede revisorer



Der var ingen indvendinger til valget, og det blev vedtaget.

7. Forslag til behandling på landsgeneralforsamlingen fra medlemmer.
a. Vedtægtsændringer

i. Anden behandling af forslag godkendt ved LGF2009
§§ 1,2,18 og 19
Bilag: LMUVedtaegterOkt2009FORSLAGTilAndenBehandling.pdf

Der blev spurgt til hvorfor der skal ændres i bibelsynet, og Reidar svarede på spørgsmålet. Ved en fejl
forsvandt ’inspireret’ ud af grundlagsparagraffen ved en tidligere vedtægtsjustering. ’Inspireret’ er
væsentlig fordi det er det eneste ord i grundlagsparagraffen der understreger at Bibelen er inspireret af
Helligånden.

Forslaget blev sat til afstemning i mindre dele. Alle delene blev godkendt.

ii. Forslag om prokurameddelelse til ansatte administrative medarbejdere
Bilag: LGF2010ForslagtilvedtaegtsaendringLMUProkura.doc

Ændringerne blev vedtaget.

8. Eventuelt
Der blev spurgt til om det på sigt kommer til at give underskud i kassen, Jacob fortalte at 2011 og
budgettet forventes at gå i 0. LB budgettere fremtidigt fornuftigt, således at vi over år kan komme ud
med en positiv balance.

Dirigenten afsluttede landsgeneralforsamlingen.

Efter afslutningen af generalforsamlingen tog Jakob Østerby ordet og takkede Claus Rosendkrans
Andersen for at have været en del af LB gennem de 2 sidste år.


