
Aalborg, d. 2. jan. 2019 
 

Kære LM venner og Lumi medlemmer. 
 
Så er det blevet tid til at indbyde til Lumis årlige generalforsamling. 
 
Da 2 af de vigtigste punkter på dagsordenen, nemlig punkt 3 og 4 er sammenfaldende med dagsordenen på 
LMs generalforsamling, har vi aftalt, at vi holder Lumis generalforsamling i umiddelbar forlængelse af LMs 
generalforsamling onsdag d. 27. feb. 2019. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent.  
3. Beretning om arbejdet i det forløbne år skal fremlægges til godkendelse. 
4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. 
5. Valg af daglig leder. Erik Breindahl er på valg og er villig til at modtage genvalg. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Jacob Bach Christensen, Poul Malmgaard og Carsten Iversen er alle på 
valg, og er villige til at modtage genvalg.  
7. Valg af revisor. Vi plejer at bruge Holger Jeppesen.  
8. Behandling af indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt være Lumis daglige leder i hænde 
senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
Vi kunne godt bruge et par stykker mere i bestyrelsen, så I er meget velkomne til at opstille nye 
bestyrelsesmedlemmer. (Opstilling af kandidater under pkt. 5 og 6 skal ske til Lumis daglige leder senest 7 
dage før generalforsamlingen vedlagt kandidatens skriftlige tilsagn og attesteret af mindst to stillere. Der 
kan ikke opstilles kandidater til punkt 5 og 6 på selve generalforsamlingen.) 
 
Som I kan se, så er alle de 4 nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg i år. For at undgå, at alle 
bestyrelsesmedlemmer er på valg samme år, har vi besluttet, at Poul og Carsten i tilfælde af genvalg i år 
vælges for 1 år. Og Jacob og Erik i tilfælde af genvalg vælges for 2 år. Evt. nye bestyrelsesmedlemmer 
vælges for 2 år. 
 
For flere detaljer vedr. generalforsamlingen, se vedhæftede vedtægter. 
 
Med venlig hilsen 
Erik Breindahl 
Daglig leder 
 


