
 
 

 
 

 

 

 

 
 

DAGSORDEN 
 

til 
 

LB Foreningens ekstraordinære generalforsamling 
 

Fredag den 8. oktober 2021 
 
 

 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstiller Lisa Reinholt  
 

2. 2. behandling af forslag til ændring af vedtægternes §22 med tilhørende konsekvens-
rettelse af §3, afsnit 4 
Se bilag 

 
3. Eventuelt 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

Ad dagsordenens pkt. 2: 
 
2. behandling af forslag til ændring af ændring af vedtægternes §22 med tilhørende kon-
sekvensrettelse af §3, afsnit 4 
 
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 22 med tilhørende konsekvensrettelse af §3, 
afsnit 4 blev vedtaget på LB Foreningens ekstraordinære generalforsamling den 27. august 
med opbakning fra 43 delegerede (ud af 44).  
 
Ifølge vedtægterne skal forslaget dog vedtages med ¾ af de delegeredes stemmer på 2 på hin-
anden uafhængige generalforsamlinger, hvorfor dette forelægges til fornyet behandling. 
 

§ 3 
Begrundelse: 
Bestemmelsen konsekvensrettes som følge af de foreslåede ændringer til vedtægternes § 22. 
Nuværende vedtægter 
 

Forslag til nye vedtægter 

§ 3.  
 
Foreningens formue og indtægter kan kun udbeta-
les til medlemmerne ved opløsning af foreningen, jf. 
dog § 2, stk. 2. Opløsning af foreningen skal ske i 
overensstemmelse med reglerne i § 22. 

§ 3. 
 
Foreningens formue og indtægter kan kun ikke ud-
betales til medlemmerne ved opløsning af forenin-
gen, jf. dog § 2, stk. 2. Opløsning af foreningen skal 
ske i overensstemmelse med reglerne i § 22. 

 
 

§ 22 
Begrundelse: 
Med forslaget ændres bestemmelserne vedrørende udlodning af foreningens formue i tilfælde af foreningens 
opløsning. De eksisterende bestemmelser, hvorefter formuen i tilfælde af foreningens opløsning skal fordeles 
blandt forsikringstagerne i Lærerstandens Brandforsikring forekommer ikke tidssvarende. Det foreslås i ste-
det, at formuen tilgår en almennyttig erhvervsdrivende fond i overensstemmelse med de retningslinjer, som 
generalforsamlingen måtte fastsætte. 

Nuværende vedtægter 
 

Forslag til nye vedtægter 

§ 22.  
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træf-
fes, når mindst 3 fjerdedele af samtlige delegerede 
på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger 
med mindst 1 måneds mellemrum vedtager dette.   
 
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, 
sammenkaldes inden 3 måneder nyt møde med 14 
dages varsel, og beslutning om opløsning kan da 
vedtages ved simpel stemmeflerhed.  
 
Likvidationen foretages i overensstemmelse med 
lovgivningens regler derom.   
 

§ 22. 
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træf-
fes, når mindst 3 fjerdedele af samtlige delegerede 
på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger 
med mindst 1 måneds mellemrum vedtager dette.  
 
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, 
sammenkaldes inden 3 måneder nyt møde med 14 
dages varsel, og beslutning om opløsning kan da 
vedtages ved simpel stemmeflerhed.  
 
Likvidationen foretages i overensstemmelse med 
lovgivningens regler derom. 
 



 
 
 
 
 
 

 

Vedtages opløsningen af foreningen fordeles for-
muen blandt medlemmerne i forhold til forsikrings-
summen af de pågældendes forsikringer tegnet i for-
sikringsgruppen Lærerstanden Forsikringstagere, jf. 
§ 3, samt det antal år, hvori de pågældende har væ-
ret medlemmer i foreningen, alt efter nærmere af ge-
neralforsamlingen godkendte regler. 

Vedtages opløsningen af foreningen fordeles for-
muen blandt medlemmerne i forhold til 
forsikringssummen af de pågældendes forsikringer 
tegnet i forsikringsgruppen Lærerstanden 
Forsikringstagere, jf. § 3, samt det antal år, hvori de 
pågældende har været medlemmer i 
foreningen, alt efter nærmere af generalforsamlin-
gen godkendte regler.  udloddes foreningens formue 
til en almennyttig erhvervsdrivende 
fond efter nærmere retningslinjer fastsat af general-
forsamlingen. 

 


