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Generalforsamling Lollands Højskole  

Indkaldelse 

Generalforsamling 

den 27. april 2022 kl.19 
FrivilligCenter Lolland, Søndre Boulevard 82A. Maribo 

  
udsendt den 10. april 2022 på mail  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent og stemmetæller (dirigenten må ikke være medlem af 

bestyrelsen).  

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse ved bestyrelsesformand Lene Hatt 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

4. Vedtagelse af reviderede vedtægter (vedlagt) 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges 9 bestyrelsesmedlemmer i alt. 

(Virksomhedsrepræsentanter kan ikke indgå i bestyrelsen)  

Fra den nuværende bestyrelse er Kirsten Sydendal, Benny Esmann Jensen, Lene Hatt valgt 

for 2 år og derfor ikke på valg.  

Følgende er på valg Frederik Lüttichau, Rikke Pape, Markus Oxelman, Tomoko Kitamura 

Nielsen og Iben Krogh, de to sidste ønsker genvalg. 

6. Valg af suppleant. Der skal vælges 2 suppleanter  

7. Fastsættelse af medlemskontingent. Forslag om kontingent på 250 kr. for privatpersoner og 

foreninger, virksomheder 3000 kr. 

8. Valg af revisorer. Der er forslag om Beierholm, Vordingborg 

9. Eventuelt 

 

Fra forslag til vedtægter for Lollands Højskole: 

§ 4. Generalforsamlingen  

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.  

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 11, og træffer beslutning om skolens 

nedlæggelse, jf. § 12.  

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.  
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Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel  

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:   

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.  

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse  

4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

6. Valg af suppleant  

7. Valg af revisor  

8. Eventuelt  

Stk. 6. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 

før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 3 dage før.  

Stk. 6. Såfremt det som følge af forholdene ikke er muligt at gennemføre en fysisk generalforsamling, kan 

en generalforsamling afholdes elektronisk. Afholdelse af en fysisk generalforsamling kan eksempelvis anses 

for værende umuliggjort som følge af et forsamlingsforbud mod fysisk fremmøde, eksempelvis på grund af 

en pandemi. Bestyrelsen vil her kunne beslutte, at der som supplement til et fysisk fremmøde på 

generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmer kan deltage i en delvis eller fuldstændig elektronisk 

generalforsamling, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling alene kan afholdes elektronisk uden adgang til fysisk 

fremmøde, dvs. som en fuldstændig elektronisk generalforsamling. Bestyrelsens beslutning skal indeholde 

oplysninger om, hvordan elektroniske medier anvendes i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen.  

Stk. 7. 1 medlem kan kræve skriftlig afstemning. 

Stk. 8. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden 

hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 1.  

Stk. 9. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen 

underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.  

 

 

Lene Hatt, Bestyrelsesformand for Lollands Højskole 


