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Kære medlem. 
 
Landsmødet 2019 nærmer sig, og vi håber, at du har lyst til at komme!  
 
Landsmødet er dels en lejlighed til at møde og samtale med andre engagerede medlemmer, og er 
naturligvis årets foreningsdemokratiske højdepunkt. 
  
Til landsmødet fremlægger bestyrelsen mundtlig beretning om det forgangne år, som 
efterfølgende udsendes til medlemmerne.  
 
Tid og sted: 
 
HKI 
Glentevej 67 
2400 København NV 
Kl. 11-18 
Lørdag d. 30. marts 
 
 
Forplejning  
Foreningen er vært for frokost + 1 øl eller vand samt kaffe, kage, te og frugt i løbet af dagen.  
Det vil være muligt at deltage i fælles spisning efter landsmødet, - dog er dette for egen regning. 
Vi går på en ikke alt for dyr restaurant i området (påregn dog mindst 200 kr for mad og drikke). 

 
Meld din ankomst 
Ifølge vores vedtægter er det ikke nødvendigt at tilmelde sig landsmødet. Hvis man er medlem,  
kan man altid møde op, men man skal dog have været medlem i 3 mdr. for at have stemmeret.  
Af praktiske årsager vil vi dog blive glade for en tilmelding inden d. 15. marts ifht bestilling af 
frokost og bookning af bord på restaurant efter landsmødet.  
Skriv derfor gerne en mail til tilmelding@hs.dk med følgende information : 

a) Dit navn. 
b) Jeg deltager til frokost og er: altspisende/vegetar/veganer/andet. 

Og hvis du gerne vil have en reserveret plads på en restaurant om aftenen (egenbetaling) : 
c) Jeg vil gerne spise med på en lokal restaurant om aftenen. 

 
 
 
Har du fået en rykker for kontingentbetaling?  
For at have stemmeret på landsmødet skal man have betalt kontingent. Hvis du ikke har betalt  

mailto:tilmelding@hs.dk


18-02-2019 
 

Side 2 
 

kontingent, kan du få bragt det i orden via en af de rykkermails, du forhåbentlig har fået. Af  
praktiske årsager vil det være lettest, hvis du betaler senest d. 18. marts.  
Ved eventuelle spørgsmål kan sekretariatsleder Tue Bo-Chassé kontaktes på tlf. 42 43 20 10.  
 

Er du kandidat til hovedbestyrelsen?  
Vil du stille op til hovedbestyrelsen? Så send os en beskrivelse af hvorfor du stiller op, hvad du vil  
bidrage med, og nogle ord om hvem du selv er. Beskrivelsen må max være på 2.400 tegn inkl.  
mellemrum. Vedlæg også gerne et billede. Send beskrivelse og billede til  
tbc@hs.dk senest d. 10. marts, så sender vi beskrivelser af kandidaterne ud til medlemmerne 
inden landsmødet. Det vil dog stadig være muligt at melde sig som kandidat på selve 
landsmødet.  
Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet som opgaver, omfang eller andet, kontakt Lone Ree  
Milkær på lrm@hs.dk eller tlf 20 71 11 13.  
 

Tidsfrister  
10. marts:  
- Sidste frist for indsendelse af forslag til behandling på landsmødet 
- Sidste frist for indsendelse af beskrivelse af kandidater til hovedbestyrelsesvalget.  
- Forslagene skal sendes til : tbc@hs.dk  
16. marts: 
- Udsendelse af eventuelle indkomne forslag og beskrivelse af kandidater til  
hovedbestyrelsen til alle medlemmer.  
- Samtidigt udsendes regnskab og budget.  
- Vi opfordrer til, at man har tilmeldt sig landsmødet og betalt kontingent senest denne  
weekend.  
23. marts: 
- Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til de udsendte forslag. 
 
 
Dagens program 
 
11 :00-11 :30  Registrering af de fremmødte 
11 :30-12 :30  Velkomst og fælles samtale 
12 :30-13 :00 Frokost 
13 :00-17 :30 Landsmødets officelle del med følgende punkter : 

a) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.  
b) Konstatering af mødets lovlighed.  
c) Fremlæggelse af årsberetning.  
d) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og budget til orientering.  
e) Debat om foreslået vedtægtsændring, indkomne forslag og afstemning. 
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f) Valg til hovedbestyrelse og af forperson 
g) Valg af revisor og revisorsuppleant.  
h) Eventuelt. 

17:30-18:00 Oprydning ved fælles hjælp 
 
 
 
 
Vel mødt! 
 
Lone Ree Milkær 
Forperson 
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