
  

  

 

LOS Generalforsamling 2019 

I direkte forlængelse af Landsmødet blev LOS’ årlige generalforsamling afholdt med flere 

spændende emner på dagsordenen. Alt materialet til generalforsamlingen kan læses på los.dk 

Først aflagde formand for bestyrelsen John Anderskou bestyrelsens beretning og formand for 

LOS’ fagudvalg, bestyrelsesmedlem Susan Knage Møller fremlagde Fagudvalgets beretning. 

Herefter fremlagde LOS’ revisor årsregnskabet 2018 samt budget 2020. Generalforsamlingen 

godkendte det fremlagte med applaus. 

Bestyrelsens forslag til LOS’ Strategi 2019-2021 blev herefter fremlagt af bestyrelsesmedlem 

Søren Brink. Generalforsamlingen vedtog strategien og var enig i, at strategien er meget 

konstruktiv og visionær. Alle glæder sig nu til at folde strategien ud i de kommende år.    

Næste punkt på dagsordenen var bestyrelsens forslag til ny kontingentstruktur. 

Bestyrelsesmedlem Jacob Schiøtt fremlagde punktet, og efter en kort drøftelse vedtog 

generalforsamlingen 

bestyrelsens forslag. Det betyder, at fra 1. januar 2020 skal alle medlemmer betale kontingent i 

forhold til lønsum (lønsum x 0.0045 = kontingent). Minimunskontingentet blev fastsat til 12.000 

kr. p.a. og maximum til  47.000 kr. p.a. Opstartsvirksomheder skal betale 5.000 kr. p.a. 

Herefter fremsatte bestyrelsen, på baggrund af tilbagemeldingerne fra efterårets dialogmøder, 

et forslag om, hvorvidt bestyrelsen i det kommende år skulle arbejde videre med vægtet 

stemmeafgivelse. Næstformand for bestyrelsen, bestyrelsesmedlem Trine Hounsgaard Pfeiffer 

fremlagde punktet herunder, at bestyrelsens ikke anbefalede, at bestyrelsen arbejder videre 

med vægtet stemmeafgivelse. Generalforsamlingen var enig i dette. 

Trine Hounsgaard Pfeiffer fremlagde ligeledes bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen i det 

kommende år arbejder videre med mulighederne for at tilbyde plejefamilier uden cvr.nr 

medlemskab af LOS. Bestyrelsens anbefaling om at iværksætte dette arbejde blev vedtaget af 

generalforsamlingen. 

Herefter var der valg til bestyrelsen. De fire bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, var alle 

villige til genvalg. Derudover opstillede to nye kandidater til bestyrelsen. Resultatet af 

afstemningen blev, at de fire bestyrelsesmedlemmer – Susan Knage Møller, Jon Skriver, Tobias 

Witten og Jakob Schiøtt – alle blev genvalgt for en to-årig periode. De to nye kandidater – Ken 

Heddinge og Axel Holm – blev valgt som suppleanter til bestyrelsen for en et-årig periode.  



 
 

 
 

På bestyrelsens konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen, blev 

John Anderskou genkonstitueret som formand. Bestyrelsen konstituerer sig endeligt på deres 

møde d. 25.-26 . april 2019. 

  
Opfordring til at deltage i LOS' Fagudvalg 
LOS’ Fagudvalg bistår Bestyrelsen og Sekretariatet med at udvikle kvaliteten på fagområder, der 

gavner forholdene for og arbejdet med de udsatte og sårbare i Danmark. 
 

Konkret skal Fagudvalget: 

·        Planlægge og afholde mindst 3 årlige fagudvalgsmøder 

·        Planlægge, afholde og evaluere de faglige årsmøder 

·        Tage sager op, der har en principiel eller praktisk betydning for medlemmer af LOS 

·        Arbejde med overordnede temaer, som bestyrelsen melder ud. 

·        Bidrage med artikler til Gi’ LOS og anden relevant information til LOS’ medlemmer 

·        Lave en skriftlig beretning til generalforsamlingen  

Fagudvalget refererer til direktøren, der drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af LOS’ 

Fagudvalg. 

 

Fagudvalgets sammensætning:  

Fagudvalget består af 9 medlemmer. 3 udpeget fra LOS' Bestyrelse plus 6 medlemmer, således 

der i alt er 9 personer i LOS’ Fagudvalg. 

  

På det første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen (25.-26. april 2019) udpeger 

Bestyrelsen Fagudvalgets medlemmer blandt de medlemmer, som har tilkendegivet, at de 

ønsker at deltage i Fagudvalgets arbejde. Det vægtes, at udvalgsmedlemmerne er geografisk 

fordelt over hele landet samt repræsenterer relevante fagområder. I år skal der udpeges 3 

medlemmer for 2 år med mulighed for forlængelse af hensyn til kontinuitet.  

 

Fagudvalgets medlemmer får af LOS dækket rimelige omkostninger til transport, deltagelse i 

fagudvalgsmøder, deltagelse i de faglige årsmøder og LOS’ Landsmøde. Der ydes ikke 

kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.    

  



 
 

 
 

Alle medlemmer af LOS kan søge om optagelse i Fagudvalget, og vi håber, at du har tid og lyst 

til at stille din tid og kompetencer til rådighed for LOS’ Fagudvalg. Send en mail med en kort 

beskrivelse af dig selv og din virksomhed til Irene Schwartz - is@los.dk -inden den 23. april 2019.  
 


