INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2021
LB Foreningen F.M.B.A. afholder ordinær
generalforsamling.
På grund af Covid-19-situationen vil den
ordinære generalforsamling blive afholdt
som en fuldstændig elektronisk
generalforsamling uden mulighed for
fysisk deltagelse. Den elektroniske
generalforsamling kan tilgås af deltagere,
som har tilmeldt sig i overensstemmelse
med denne indkaldelse.

6. Godkendelse af bestyrelsens honorar for
indeværende år
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Personer, der ønsker at deltage i
generalforsamlingen, skal tilmelde sig via
e-mail til cebr@lb.dk. Tilmelding skal
være LB Foreningen F.M.B.A. i hænde
senest mandag den 12. april 2021.

Senest 14 dage før generalforsamlingen vil
dagsorden med de fuldstændige forslag og
årsrapport med koncernregnskab være fremlagt til eftersyn for medlemmerne på foreningens kontor.

Tidspunkt:
Lørdag d. 17. april 2021, kl. 10.00.

Materialet vil også kunne findes på
www.lbforeningen.dk/generalforsamling.

Den enkelte deltager er selv ansvarlig for
at have rette udstyr, samt at deltageren på
tidspunktet for generalforsamlingen har
en funktionsdygtig og tilstrækkelig
internetforbindelse og enten en opdateret
Teams app eller opdateret webbrowser.

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning, herunder med
redegørelse for driften i datterselskabet
LB Forsikring A/S
3. Fremlæggelse og godkendelse af
årsrapporten for 2020
4. Beslutning om anvendelse og fordeling
af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Godkendelse af lønpolitik for
LB Foreningen

Adgang til generalforsamlingen 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.
Bemærk at generalforsamlingen afholdes
digitalt uden mulighed for fysisk fremmøde.
Deltagelse i generalforsamlingen sker
elektronisk via Microsoft Teams, som kan
tilgås via tablet, smartphone eller via en
computer ved brug af app eller webbrowser.
LB Foreningen varetager ejerskabet af LB Forsikring A/S

Oplysninger om fremgangsmåden i
forbindelse med elektronisk deltagelse,
derunder oplysninger om
minimumssystemkrav, vil forud for
generalforsamlingen blive sendt via email til alle, som har tilmeldt sig
generalforsamlingen. E-mailen vil blive
fremsendt til den samme e-mailadresse,
som er benyttet ved tilmeldingen.
På bestyrelsens vegne
Lars Busk Hansen
Formand

