
LVU SENIORER 
Region Syddanmark 

 

Generalforsamling 
onsdag den 2. juni 2021 kl. 13.00 

 
 

Dagsorden:  1. Valg af dirigent og referent 

 2. Bestyrelsens beretning 

 3. Regnskab 

 4. Indkomne forslag 

 5. Valg af formand 

                          - på valg er Kirsten Grove 

 6. Valg af kasserer 

                          - på valg er Gunnar Vind Ebbesen 

 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

                           - på valg er Birgit Lund 

                                               Kurt Mortensen 

                                               Per Friis 

 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

                           - på valg er Hanne Østergaard 

                                               Knud Møller-Christensen 

 9. Valg af kritisk revisor 

                           - på valg er Trunte Marie Lössl 

                   10.  Eventuelt  

 

Referat: 

 

Formanden for LVU Region-Syd – Kirsten Grove – bød hjertelig velkommen til de 

fremmødte medlemmer og udtrykte et håb om en god og konstruktiv generalforsamling. 

 

Ad. 1: 

Birgit Lund blev valgt til dirigent. 

Per Friis blev valgt til referent. 

Dirigenten kunne konstatere, at den årlige generalforsamling i Region-Syd var lovligt 

indvarslet, og at der fra de fremmødte medlemmer var fuld tilslutning til at følge den 

udsendte dagsorden. 

 

 

Ad. 2: 

På vegne af bestyrelsen aflagde Kirsten Grove en meget fyldestgørende beretning over årets 

begivenheder i Region-Syd. 

Efter en efterfølgende kort, men konstruktiv debat blev den fremlagte årsberetning 

enstemmig godkendt. 

Årsberetning 2020 for Region-Syd er vedlagt. 

 

Ad 3: 



På vegne af bestyrelsen fremlagde Gunnar Ebbesen årsregnskabet for 2020. 

Årsregnskabet for 2020 udviser et overskud på kr. 276,05-. 

Balancen pr. 31. december 2020 udviser et beløb på kr. 20573,12-. 

Det fremlagte årsregnskab er revideret og godkendt uden bemærkninger den 5. maj 2021 af 

bestyrelsens revisor – Trunte Marie Lössl. 

Efter nogle uddybende og afklarende spørgsmål blev regnskab 2020 enstemmig godkendt. 

Regnskab 2020 for Region-Syd er vedlagt. 

 

Ad 4: 

Der var til den årlige generalforsamling ikke indkommet skriftlige forslag til behandling. 

 

Ad 5: 

Kirsten Grove blev med akklamation genvalgt til formand for Region-Syd. 

 

Ad 6: 

Gunnar Ebbesen blev med akklamation genvalgt til kasserer for Region-Syd. 

 

Ad 7: 

Birgit Lund og Per Friis blev med akklamation genvalgt til bestyrelsen for Region-Syd. 

Hanne Østergaard blev med akklamation nyvalgt som nyt bestyrelsesmedlem af Region-Syd. 

 

Ad 8: 

Knud Møller-Christensen blev genvalgt som 1. suppleant for Region-Syd. 

Posten som 2. suppleant er vakant. 

 

Ad 9:  

Trunte Marie Lössl blev med akklamation genvalgt til kritisk revisor for Region-Syd. 

 

Ad 10: 

 

Bestyrelsen vil frem til næste generalforsamling i LVU-Region Syd vurdere behovet for evt. 

ændringsforslag til gældende vedtægter vedr. valg til bestyrelsen. 

 

Det forventes, at det årlige LVU-seniortræf + LVU-generalforsamlingen afholdes den  

15. - 16. september 2021 i Blokhus. Nærmere info + tilmelding i det førstkommende 

Medlemsblad for LVU-seniorer. 

 

Kurt Mortensen udtrykte en stor og dybfølt tak for mange års godt og konstruktivt 

samarbejde til de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Region-Syd samt en tak for de mange 

hyggelige samvær med ønsket om alt vel fremover. 

 

 

 

 

Dirigenten afsluttede den årlige generalforsamling i Region-Syd med en tak for god ro og 

orden, og Kirsten Grove rundede af med en stor tak til de fremmødte for en saglig og 

konstruktiv debat. 

 

     Per Friis 

                                                                                                             referent  


