
INDKALDELSE TIL  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Meddelelse om

LB Foreningen F.M.B.A. afholder ekstraordinær generalforsamling på adressen: Amerika Plads 15, 2100 
København Ø.

Tidspunkt:

Fredag den 27. august 2021, kl. 9.30  med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller Lisa Reinholt

2. Ændring af vedtægter

 Bestyrelsen indstiller, at vedtægternes ændres som følger:

• Foreningens medlemskreds udvides til at omfatte alle de til enhver tid værende forsikringstagere i LB Forsikring
i forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA (§3)

• Antallet af medlemmer af delegeretforsamlingen udvides til 70. Antallet af delegerede fra de enkelte
medlemsgrupper inden for de enkelte valgkredse foreslås herunder fastsat (og justeret) under hensyn til antallet af
bosiddende medlemmer fra de respektive medlemsgrupper og valgkredse (§5)

• Valgperioden for de delegerede ændres, således at denne altid løber frem til tidspunktet for afslutningen af den
ordinære generalforsamling (i stedet for 1. maj) (§6)

• Kravet om brug af stillere i forbindelse med valg af delegerede ophæves (§8)
• Bestemmelsen om nedsættelse af valgudvalg ophæves (§8A)
• Reglerne for afholdelse af suppleringsvalg ændres, således at bestyrelsen altid har mulighed for at udskrive

suppleringsvalg, hvis der opstår ubesatte pladser blandt de delegerede. Dog skal der altid afholdes suppleringsvalg,
hvis antallet af ubesatte pladser overstiger 10 (§9)

• Reglerne for valg af bestyrelse ændres, således at bestyrelsens formand vælges direkte af generalforsamlingen (§14),
og der fastsættes en procedure for valget (nyt bilag 2)

• Foreningens opløsningsbestemmelse ændres således, at foreningens formue i tilfælde af opløsning tilgår en
almennyttig erhvervsdrivende fond i overensstemmelse med de retningslinjer, som generalforsamlingen måtte fastsætte
(§22)

Derudover foreslås der diverse overgangsbestemmelser og mindre konsekvensrettelser mv. 

Det bemærkes, at forslag om vedtægtsændringer kræver vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer. 

Forslaget til ændring af § 22 samt §3, 4. afsnit skal vedtages med 3/4 af samtlige delegerede på 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger.

3. Eventuelt

Adgang til den ekstraordinære generalforsamling har samtlige delegerede, der tillige har stemmeret. 
Endvidere har medlemmer af Lærerstandens Brandforsikring ret til at overvære generalforsamlingen og tage 
ordet der, dog uden stemmeret.

Anmeldelse om overværelse af generalforsamlingen skal være LB Foreningen F.M.B.A., Sekretariatet, i 
hænde, senest søndag den 22. august 2021. Anmeldelse sker via mail til kontakt@lbforeningen.dk

LB FORENINGEN F.M.B.A. 
Amerika Plads 15
2100 København Ø

På bestyrelsens vegne

Lars Busk Hansen 
Formand

LB Foreningen varetager ejerskabet af LB Forsikring A/S




