Generalforsamlingen blev afholdt den 10. april kl. 18.30 i Dronningens Tværgade 48, st., 1302 København K

1. Valg af dirigent og referent
Formand Louise Linde bød velkommen og forestod valg af dirigent og referent. Henholdsvis Inge Karlshøj og
Nille Kroun blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der var 22 stemmeberettigede
tilstede, samt at der var modtaget 14 brevstemmer.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Louise Linde fremlagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt af generalforsamlingen. Beretningen kan
læses HER

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forudgående kalenderår
Direktør Laila Walther fremlagde regnskabet for 2018 og beklagede forsinkelsen. Regnskabet blev godkendt
af generalforsamlingen. HER

4. Fremlæggelse af budget for det indeværende år
Laila Walther fremlagde budgettet for 2019. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. Budgettet
kan ses HER

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
Louise Linde fremlagde et forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring vedr. LMS’ formål. Forslaget blev
vedtaget af generalforsamlingen ved håndsoprækning. Vedtægtsændringen kan ses HER

6. Valg af formand for en toårig periode (ulige år)
Louise Linde genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater.

7. Valg af næstformand for en toårig periode (lige år)
Næstformand Ditte Rosenkrands var ikke på valg, da der er valg til posten som næstformand i lige år.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode
De 7 kandidater præsenterede sig selv. Præsentationerne kan læses herunder.

Kandidaterne var: Anders Elvang, Anne Valentina Berthelsen, Caroline Lonning, Elsebet Kirk Muff, Helle
Tilburg Johnsen, Lotte Skovbo Hansen og Preben Wermuth.
Afstemningen var anonym. Stemmeudvalget (Sabine Elm Klinker og Henrik K. Christensen) talte stemmerne
op. Elsebeth Kirk Muff (19 stemmer) og Preben Wermuth (17 stemmer) blev valgt.

9. Valg af bestyrelsessuppleanter for en etårig periode
Kandidaterne var: Anders Elvang, Anne Valentina Berthelsen, Caroline Lonning, Helle Tilburg Johnsen og
Lotte Skovbo Hansen.
Afstemningen var anonym. Stemmeudvalget talte stemmerne op. Anne Valentina Berthelsen blev valgt som
1. suppleant (13 stemmer) og Helle Tilburg Johnsen (11 stemmer) blev valgt som 2. suppleant.

10. Valg af revisor for en etårig periode
Revisorfirmaet Ernst & Young blev genvalgt.

11. Eventuelt
Louise Linde takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer samt de opstillede kandidater og opfordrede dem
til at bevare engagementet i LMS.

