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Beslutningsreferat for LLO’s kongres den 31/10 – 1/11 2015 

 

Dagsordens punkt 1, Godkendelse af forretningsorden. 

Landsformand Helene Toxværd åbnede kongressen med, at sætte forretningsorden til 
beslutning. 

Kongressen besluttede at ændre punkt 9 – personvalg – således, at hvis en kandidat 
stiller op til en ordinær post, og ikke bliver valgt, så har vedkommende mulighed for 
at stille op som suppleant. Dernæst vedtog kongressen følgende tilføjelse: 

”Forslag til personvalg afleveres skriftligt til dirigenterne inden afslutningen af 
lørdagens forhandlinger, på hvilket tidspunkt kandidatlisten meddeles forsamlingen”. 

Nini Kristensen, LLO Aarhus foreslog en præcisering af tidspunktet.  

Kongressen vedtog, at tidspunktet, er ved mødets afslutning lørdag kl. 17, således 
dirigenterne kan meddele forsamlingen, hvilke kandidater, der stiller op. 

Herefter vedtog kongressen forretningsorden og følgende dagsorden: 

1. Godkendelse af forretningsorden 

2. Valg af 2 dirigenter 

3. Valg af kongressens udvalg: 

 a. Stemmeudvalg 

 b. Samlet udvalg for Love, organisation, boligpolitik, økonomi med budget  

 og Kontingentfastsættelse 

 c. Redaktionsudvalg 

4. Prøvning af eksklusion, af daværende bestyrelse i LLO Skive 

5. Beretning 

6. Kongresudtalelse 

7. Vedtagelse af handlingsplaner 

8. Regnskab 2012 – 2014, til orientering 

9. Forslag fra afdelinger, regioner og hovedbestyrelse 

10. Fastsættelse af kontingent 
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11. Valg: 

 a. Formand 

 b. Næstformand 

 c. 3 medlemmer til forretningsudvalget og personlige suppleanter herfor. 

 d. 2 kritiske revisorer 

 e. 2 revisorsuppleanter 

 f. Statsautoriseret revisor 

12. Afslutning af kongres. 

 

Dagsordens punkt 2, Valg af dirigenter.  

Kongressen valgte Ole Andersen, Silkeborg og Peter Larsen, Rødovre/Hvidovre som 
dirigenter.  

Dirigenterne konstaterede herefter, at kongressen var indkaldt lovmæssigt, med de 
ifølge lovene for Landsorganisationens § 9, stk. 1 mindst 4 måneders varsel idet 
indkaldelsen var udsendt til afdelinger og hovedbestyrelse den 29. juni 2015.  

 

Dagsordens punkt 3, Valg af kongressens udvalg.  

a. Stemmeudvalg.  

Kongressen valgte fra række 1: Birger Thamsen, række 2: Kim Nielsen og række 3: 
Anna Hembo. 

b. Udvalg for love, organisation, boligpolitik, økonomi med budget og 
kontingentfastsættelse.  

Forretningsudvalget foreslog to udvalg; et udvalg for love og organisation og et 
Udvalg for økonomien. Forretningsudvalget indstillede, at der til udvalgene blev valgt 
en repræsentant fra alle regioner + Hovedstaden. Dette blev vedtaget.  

Til lov- og organisationsudvalget valgte kongressen Poul Munk, Hovedstaden, John 
Hestehave, Region Øst, Jan Holm Jensen, Region Sydjylland, Hans J. Andersen, 
Region Sydvestsjælland, Ole Koch Rasmussen, Region Midtjylland og Andreas Rytter, 
Region Nordjylland. 
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Til udvalget for økonomi valgtes Dorthe Larsen, Region Øst, Niels Olsen, Region 
Sydvestsjælland, Claus Højte, Hovedstaden, Lars Dohn, Region Midtjylland, Martin 
Dohrmann, Region Sydjylland og Michael Ankersen, Region Nordjylland. 

c. Til Redaktionsudvalg valgtes Vi Lejere redaktør Kjeld Hammer, Thomas Sørensen, 
Region Øst og Hovedstaden, Kurt Freiheit, Region Nordjylland og Bente Lomborg, 
Region Midtjylland. 

Som Mandatudvalg valgtes Forretningsudvalget. 

 

Dagsordenens punkt 4, Prøvning af eksklusion, af daværende bestyrelse i 
LLO Skive. 

Der var indlæg fra Landsformand Helene Toxværd, Jørgen D. Jensen, tidligere Skive, 
Karsten Gylling, tidligere Skive, Helle T. Vile, tidligere Skive, Peter Andersen, 
Hovedstaden, Karsten H. Gravesen, Region Midtjylland, Henrik Søgaard, Djursland, 
Claus Hansen, Skive, Torben Justesen, Fyn, Ilse A. Christensen, Viborg, Poul Munk, 
Hovedstaden, Knud Lykkebo Jørgensen, Skive.  

Dirigenterne oplyste, at der var 83 stemmeberettigede delegerede og satte punktet til 
skriftlig afstemning.  

Under stemmeoptællingen fik Peter Andersen fik ordet til en hilsen fra Forbrugerrådet 
Tænk og en hilsen fra Det Kriminalpræventive Råd og Niels Olsen, Næstved, fik ordet 
til læsning af et stykke poesi. 

Resultatet af afstemningen viste, at der var afgivet 83 stemmer, heraf var 1 ugyldig 
og 1 stemme blank. 60 stemte for at fastholde hovedbestyrelsens beslutning om, at 
ekskludere den daværende bestyrelse i Skive, 21 stemte imod. 

Herefter blev Jørgen D. Jensen, Helle T. Vile og Karsten Gylling bedt om, at forlade 
kongressen. 

 

Dagsordens punkt 5, Beretning.  

Landsformand Helene Toxværd afgav den mundtlige beretning til kongressen.  

Dirigenterne satte herefter beretningen til debat. Der var indlæg fra Dorte Larsen, 
Region Øst, Lars Dohn, Herning, Birger Thamsen, Hovedstaden, Andreas Rytter, 
Aalborg, Ole Koch Rasmussen, Aarhus, Ole Schunck, Holstebro, hvorefter 
Landsformand Helene Toxværd replicerede. 

Derefter satte dirigenterne beretningen til afstemning. Beretningen blev enstemmigt 
vedtaget. 
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Herefter oplyste dirigenterne, at følgende var blevet indstillet til valg:  

Kandidat til formandsposten: Helene Toxværd - der var ikke modtaget nogen 
modkandidater.  

Kandidater til næstformandsposterne: Poul Munk og Ole Koch Rasmussen - der var 
ikke modtaget nogen modkandidater. 

Der var modtaget 5 kandidater til forretningsudvalget: Lars Dohn, Herning, Jan Holm 
Jensen, Horsens, Peter Larsen, Rødovre/Hvidovre, Maria Sønder, Næstved, Andreas 
Rytter, Aalborg.  

Der var modtaget 5 kandidater til suppleant-posterne: Bente Lomborg, Silkeborg, 
Karsten H. Gravesen, Viborg, Allan Vesterlund, Aarhus, Peter Andersen, Hovedstaden, 
Morten Dohrmann, Sydjylland. 

Der var modtaget 2 kandidater til posterne som kritisk revisor: Gitte Larsen, Horsens, 
Bjarne Holmbom, Hovedstaden. 

Suppleanter: Næstformand Poul Erik Jensen, Slagelse, Arne Edelhardt, Hovedstaden. 

Hermed blev kongressen suspenderet for resten af dagen.  

 

 

Søndag morgen åbnedes kongressen med Dagsordens pkt. 6 

 

Dagsorden punkt 6, Vedtagelse af kongresudtalelse.  

Redaktør Kjeld Hammer oplyste, at et enigt Redaktionsudvalg havde udarbejdet 3 
ændringer til det omdelte forslag: 

Første ændring er, at det er vigtigt, at Boligreguleringslovens §5, stk. 2, bliver fjernet.   

I andet afsnit forslag til en præcisering, idet der der står, at der bygges 8-10 meget 
dyre, privatejede udlejningsboliger, for hver almene bolig. Der bør stå 6-8. 

Tredje ændring gælder afsnittet: ”Medindflydelse på egen bolig, andet punktum, der 
begynder med "Kongressen beklager", der foreslås det, at der tilføjes "uden den 
nødvendige inddragelse af beboerdemokratiet".” 

Ole Schunck, Holstebro, foreslog følgende tilføjelse til punkt 7 i udtalelsen:” 
Kongressen opfordrer Folketinget til, at gennemføre en forbedring af boligsikringen, 
herunder især for husstande uden børn”. 
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Dirigenterne satte forslagene og udtalelsen til afstemning. Ændringerne blev, ligesom 
efterfølgende selve udtalelsen, enstemmigt vedtaget.  

Herefter bad Karsten Gravesen, Viborg, om lov til, at fremlægge en udtalelse fra 
Region Midtjylland. Det godkendte dirigenterne. 

 

Dagsordens punkt 7, Vedtagelse af handleplaner. 

Landsformand Helene Toxværd, fremlagde på vegne af hovedbestyrelsen, forslagene 
til handleplaner. 

Der var ingen kommentarer hertil. Dirigenterne satte herefter handleplanerne til 
afstemning. Handleplanerne blev enstemmigt vedtaget. 

 

Dagsorden punkt 8, Regnskab for 2012-2014, til orientering.  

Dirigenterne oplyste indledningsvis, at dette punkt var til orientering. 

Poul Erik Jensen, næstformand, gennemgik og redegjorde for regnskaberne for LLO i 
årene 2012 til 2014, herunder også regnskaber for brug af oplysningsmidlerne, samt 
Solidaritetsfondens regnskaber. 

Dirigenterne takkede for orienteringen og forsamlingen tog orienteringen til 
efterretning.   

 

Dagsordens punkt 9, Forslag fra afdelinger, regioner og hovedbestyrelse. 

 

Forslag til ændringer af love for Lejernes LO. 

Nini Kristensen, Aarhus, fik indledningsvis lov til, at fremføre et indlæg om vedtægters 
betydning for en organisation og det konkrete forslag om, at ændre betegnelsen 
"afdeling" til "forening". 

Herefter fik Dorte Larsen, Brøndby, ordet for en generel kommentar til de forskellige 
forslag til ændringer. 

Dirigenterne stoppede den igangsatte debat, med henvisning til, at der manglede en 
generel indledning og introduktion til punktet. Næstformand Poul Erik Jensen fik 
ordet, for en overordnet indledning til punktet. 

Efter den overordnede indledning, foreslog Næstformand Poul Erik Jensen, at 
kongressen behandlede de væsentlige ændringsforslag først. 
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Dirigenterne præciserede, at afstemning blev fra paragraf til paragraf, og at der kun 
for enkelte punkter, der var gennemgående, kunne stemmes i klumper.   

Herefter stemte kongressen om den generelle ændring fra ”afdeling” til 
”lokalforening”. 33 stemte for ”lokalforeninger” og 51 stemte imod. Dirigenterne 
konstaterede, at i henhold til vedtægterne, skal der være et flertal på 3/5 af de 
stemmeberettigede for vedtægtsændringer og at ændringsforslaget ”lokalforeninger” 
derfor var faldet. 

Herefter startede afstemningerne om de enkelte paragraffer. 

§1, §2 og §3 var uændrede, og derfor skulle der ikke stemmes om disse.   

Under §4, stk. 2, var foreslået en ændring, der betød, at medarbejdere og personer 
med økonomiske interesser i organisationen, ikke skulle kunne vælges til tillidsposter.  

Der var indlæg til forslaget fra Landsformand Helene Toxværd, Dorte Larsen, Brøndby, 
Næstformand Poul Erik Jensen, Poul Munk, Hovedstaden, Nini Kristensen, Aarhus, 
Andreas Rytter, Aalborg. 

Dirigenterne foreslog på baggrund af debatten, at debatten om forslaget blev 
suspenderet, således, at et udvalg kunne arbejde, med en konkret formulering. 
Herfter meddelte Poul Munk, at den arbejdsgruppe, der på hovedbestyrelsens vegne 
har udarbejdet ændringsforslaget, trak forslaget tilbage, således, at der frem til næste 
kongres, kan arbejdes yderligere med spørgsmålet. Dette tilsluttede kongressen sig.  

§4, stk. 4. Forslagene om, at "… kan alene tilslutte" ændres til "… kan kun tilslutte", 
samt at "Forretningsudvalget" ændres det til "FU". Forslagene blev enstemmigt 
vedtaget. 

§4, Forslagene om, at §4, stk. 5, 6 og 7 flyttes til §6, stk. 12, 13 og 14, blev 
enstemmigt vedtaget. 

§5, stk. 3, ændres til "regionsbestyrelsens beslutning kan dog ankes for 
hovedbestyrelsen til endelig beslutning". Konkretiseringen blev enstemmigt vedtaget. 

Forslag om at slette afsnittet i §5, stk. 1: ”Fastsættelse af regionernes geografiske 
område, besluttes af hovedbestyrelsen og sker i samarbejde med de berørte 
regioner”, blev herefter sat til afstemning. Forslaget blev nedstemt enstemmigt. 

§7 i de nugældende love bortfalder og erstattes af stykker til §5. 

I det nye §5, stk. 10 ændres "Regionsgeneralforsamlingen indkaldes skriftligt med 
mindst 1 månedes varsel” til ”Regionsgeneralforsamlingen indkaldes skriftligt med 
mindst 4 ugers varsel". Forslaget blev vedtaget med 3 stemmer imod og 2 blanke 
stemmer. 



	

	 8	

kongres 2015	

§6, stk. 5, ændres til "afdelingerne indsender generalforsamlingsreferat, regnskab, 
gældende vedtægter og udfylder et af hovedbestyrelsen udformet skema, vedrørende 
betaling af kontingent og bidrag til Solidaritetsfonden". Vedtaget med 0 stemmer imod 
og 2 blanke. 

Dernæst kommer de paragraffer, som vi tidligere vedtog blev flyttet til stk. 8 og 9 fra 
den tidligere §4. Vedtaget med 1 stemme imod og 2 blanke stemmer.  

I stk. 12, bliver det ændret fra "mindst 6 måneders skriftlig varsel", til " 3 måneder". 
Der blev tidligere stemt for, hvorvidt kongressen godkendte, at §4, stk. 12 eller 5, 6 
og 7 flyttes ned under §6. Det blev vedtaget, dvs. at det er stk. 8 og 9, som kom ind 
under §6. Dette blev vedtaget med 2 imod og 2 blanke. 

Forslaget om nedsættelse til tre måneder blev vedtaget med 4 stemmer imod. 

I stk. 12, var der endnu en ændring, således, at afsnittet kommer til at lyde:  
"Beslutningen skal ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. 
Organisationens medlemmer skal varsles skriftligt og det skal fremgå, at dette 
spørgsmål er på dagsordenen. Landsorganisationen skal indkaldes og har taleret på 
generalforsamlingen. Hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer eller disses valgte 
repræsentanter stemmer for udmeldelse, skal der inden 4 uger afholdes en 
ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes med 2 ugers varsel og med kun 
dette punkt på dagsordenen. På denne ekstraordinære generalforsamling kan 
udmeldelse besluttes, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor". Forslaget 
blev enstemmigt vedtaget. 

Under punkt V (5) "Kongressen", foreslåes det, at dette ændres til " 
Landsorganisationens ledelse". Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

I ny §7, stk.3. ændres beregningen af repræsentation på kongressen, således at det 
bliver ”1 delegeret for afdelingen, 1 delegeret for hver påbegyndt 500 medlemmer”. 
Forslaget blev vedtaget med 1 stemme imod og 2 blanke.  

I ny §7, stk. 6. ændres ""Princip- og Arbejdsprogrammet" til "Arbejdsprogrammet". 
Forslaget blev vedtaget, der var én blank stemme.  

I ny §7, stk. 8, under punkt 6, er der et forslag om, at der skal vælges flere 
næstformænd, nemlig 2. Forslaget er indstillet af Hovedbestyrelsen og blev 
enstemmigt vedtaget. 

Forsamlingen vedtog herefter enstemmigt, at de foreslåede stykker §4, herefter står 
under §7. 

I §8 stk. 3, er der forslag om ”Hovedbestyrelsen fastsætter regionernes geografiske 
område i samarbejde med de berørte regioner”. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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I §8, stk. 4, bliver teksten: ”Over Hovedbestyrelsens møder føres et referat, der 
tilsendes organisationernes organer”. Forslaget blev vedtaget med en enkelt blank 
stemme.  

I §8, stk. 5, er der ingen ændringer. I stk. 6, er der tilføjet: ” (sædvanligvis en valgt 
suppleant)”. Forslaget blev vedtaget, med en blank stemme.  

Under §9, Forretningsudvalget, blev der foreslået en ændring, således at teksten: 
”Forretningsudvalget fastlægger retningslinjer for løn- og ansættelsesforhold for 
Landsformanden og organisationens ansatte”, tilføjes som nyt stk. 2, samt at stk. 3, 
ændres til: ”Forretningsudvalget ansætter fornødent personale til Landssekretariatet”. 

Poul Munk, Hovedstaden, Nini Kristensen, Aarhus, Næstformand Poul Erik Jensen, 
Landsformand Helene Toxværd og Andreas Rytter, Aalborg kommenterede forslaget. 

Dirigenterne oplyste, at stk. 3, på baggrund af debatten, først blev sat til afstemning. 
56 stemte for, at §9, stk. 3 bortfaldt. 

Birger Thamsen fik ordet for en kommentar. 

I §9, stk. 5, foreslås der en ændring i forhold til valg af suppleanter: "såfremt et 
Forretningsudvalgsmedlem nedlægger sit hverv, indtræder den på kongressen valgte 
personlige suppleant, indtil førstkommende kongres". Forslaget blev vedtaget med en 
blank stemme. 

I §9, tilføjes en ny stk. 6: "I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende". Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Under afsnit VI, Kontingent m.v. er der i ny §10, stk. 6, et forslag, der betyder, at der 
nu kommer frist for betaling til Boligtagernes Solidaritetsfond: ”Kontingentet til 
Landsorganisationen og Boligtagernes Solidaritetsfond, indbetales inden udgangen af 
januar kvartal. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde tage stilling til en ændret 
terminsindbetaling”. Forslaget blev vedtaget med 1 blank stemme.  

 

Afsnit VII, Eksklusion. Næstformand Poul Erik Jensen redegjorde for definitionen af 
medlemmer, enkeltmedlemmer og gruppemedlemmer, f.eks. i form af 
foreningsmedlemmer fra grupper (lokalafdelinger) i ændringsforslaget til §11, stk.1. 
Ændringsforslaget blev vedtaget. 

Vedr. §11, stk. 2, var der spørgsmål fra Karen Moustgaaard, Hovedstaden.   

Dirigenterne gjorde inden afstemningen, om de sidste paragraffer opmærksom på, at 
de hidtidige vedtagelser betyder, at stk. 7, bortfalder, herunder sætning "eventuelle 
restancer, som landsorganisationen har kendskab til oplyses her".  
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Herefter satte dirigenterne ændringsforslaget, vedr. §11, stk. 2. til afstemning. 
Forslaget blev vedtaget med 3 stemmer imod og 2 blanke. 

Sidste afstemning var om hele faneblad 15, det vil sige de samlede vedtægter, efter 
de vedtagne ændringer. De samlede vedtægter blev vedtaget med 3 blanke stemmer.   

Herefter havde Poul Munk ordet, for at få forsamlingens accept af, at der som følge af 
de nye vedtægter allerede på denne kongres vælges 2 næstformænd, da dette ellers 
ikke kan gøres. Forsamlingen tilkendegav, med 16 stemmer imod og 5 blanke 
stemmer, at der allerede på denne kongres kan vælges 2 næstformænd. 

 

Forslag til ændringer af Minimumsvedtægter for regionerne. 

Forslag om at §1 har fået et stk. 1 blev vedtaget.  

Forslag om, at §2 tilføjes et stk. 1, som nu hedder "fastsættelse af regionens 
geografiske område besluttes af Landsorganisationens Hovedbestyrelse og sker i 
samarbejde med de berørte regioner og afdelinger" blev vedtaget. 

§4 – er blevet ændret redaktionelt, således at den nu hedder stk. 1, den nye stk. 2. 
blev trukket med henvisning til dikussionen omkring formuleringerne omkring lovene. 

I §4, stk. 3, blev forslaget om, at gøre valg af kasserer frivilligt vedtaget enstemmigt.  

I §4, stk. 4, blev forslaget: ”Bestyrelsen er bemyndiget til, at udpege minimum 2 
bestyrelsesmedlemmer til i fællesskab, at kunne disponere over regionens formue, 
eventuelt via elektroniske bankprodukter samt til, at tegne regionen i økonomiske 
anliggender” vedtaget med 3 stemmer imod og 1 blank. 

§5, stk. 1 ændres, således at kravet om mindst 8 dages varsel ændres til: ”… mindst 
1 uges varsel.”, samt at 14 dage ændres til: ”2 uger”. Forslaget blev vedtaget.   

§6, som har fået præfiks stk. 1, det blev vedtaget  

§7 som har fået præfiks stk. 1, det blev vedtaget 

Ændring i §7, stk. 2, ændres, således at kravet om 1 måneds varsel ændres til: ”… til 
4 ugers varsel.” Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

Forslag i §7, stk.3. om forlænget fristen for indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling fra 1 uge til 2 ugers varsel blev enstemmigt vedtaget.  

§9 og ændringen lyder på side 9, §9, stk. 1 og i sidste linje, §13 skiftet ud med §10, 
stk. 9. Blev enstemmigt vedtaget.  

Herefter blev det samlede forslag under faneblad 16 sat til afstemning og blev 
vedtaget med en enkelt blank stemme.  
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Faneblad nr. 17, standardvedtægter for afdeling af Lejernes 
Landsorganisation. 

Dirigenterne fastslog, at spørgsmålet om ”afdeling” hhv. ”lokalforening” var afsluttet 
og foreslog, at kongressen bladrede hurtigt igennem de første sider, da der ikke var 
nogen ændringer i de første paragraffer. 

Forslaget til et nyt §5, stk. 8, blev ændret, således, at det svarede til de foretagne 
ændringer under regionerne: ” Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege minimum 2 
bestyrelsesmedlemmer til at kunne disponere over afdelingens formue, evt. via 
elektroniske bankprodukter, samt til at tegne afdelingen i økonomiske anliggender.” 
Forslaget blev vedtaget. 

I §5, stk.9. ændres henvisningen til lovenes §6, stk. 5 til: ”§5, stk. 6”. Dette blev 
enstemmigt vedtaget. 

I §6, stk. 2, præciseres antal af delegerede på afdelingernes generalforsamlinger: 
”Afdelingens bestyrelse og enkeltmedlemmer, samt repræsentanter for 
beboerrepræsentationer, foreninger og almene afdelinger, der kan repræsenteres med 
1 repræsentant for hver forening samt yderligere 1 repræsentant for hver påbegyndt 
50 medlemmer, dog højst 7 repræsentanter. For at opnå fuld repræsentation skal 
kontingent være indbetalt på indkaldelsestidspunktet". Forslaget blev enstemmigt 
vedtaget. 

Hans J. Andersen, Slagelse foreslog, at §8, stk. 2, vedrørende indkaldelse til 
ekstraordinær generalforsamling blev præciseret, således at ekstraordinær 
generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter modtaget begæring: "… senest 2 
uger efter modtaget begæring og med mindst 2 ugers varsel med angivelse af 
dagsorden og grund.” Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

Dirigenten satte det samlede forslag til, (nu) Minimumsvedtægter for afdelinger, til 
afstemning, dette blev enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag til ændringer i Principprogrammet. 

Landsformand Helene Toxværd indledte punktet og redegjorde for ønsket om, at gøre 
programmet kortere og mere overordnet og langtidsholdbart. Der var herefter 
kommentarer fra Ilse A. Christensen, Viborg. Der var ikke flere der ønskede ordet og 
dirigenterne satte herefter programmet til afstemning. Principprogrammet blev 
enstemmigt vedtaget.  
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Forslag til ændringer i Boligpolitisk arbejdsprogram.  

Landsformand Helene Toxværd indledte punktet og forklarede om formålet, med det 
nye forslag. Der var kommentarer og forslag fra Ole W. Ullby, Hovedstaden, Niels 
Kristian Hansen, Birkerød, hvorefter Landsformanden replicerede.  

Dirigenten samlede op ved at foreslå, at da ingen havde talt imod de fremlagte forslag 
til ændringer, ville disse efterfølgende blive indpasset i arbejdsprogrammet. 
Ændringerne vedrørte ”bedre vilkår for nævnsmedlemmer og boliglægdommere”, 
”ingen modregning i overførselsindkomster og efterløn ved disse hverv”, samt 
”fremme af større boliger til boligfællesskaber til ældre”. 

Forsamlingen tilsluttede sig dette og godkendte herefter enstemmigt det Boligpolitiske 
arbejdsprogram, med de foreslåede ændringer. 

 

Dagsorden punkt 10, fastsættelse af kontingent. 

Landsformand Helene Toxværd redegjorde for forslaget, der var efterfølgende indlæg 
fra Ole Schunck, Holstebro. Det udsendte forslag til kontingent blev enstemmigt 
vedtaget.  

 

Dagsordenens punkt 11, valg. 

Helene Toxværd blev enstemmigt valgt til Landsformand.  

Poul Munk fra LLO Hovedstaden, blev enstemmigt valgt til Næstformand. 

Ole Koch fra LLO Århus, blev enstemmigt valgt til Næstformand. 

Dirigenterne oplyste, at de havde 5 opstillede til 3 FU pladser. 

Der var indlæg fra Henrik Søgaard, Djursland, Jan Holm Jensen, Horsens, Anna 
Hembo, Aarhus, Karsten Gravesen, Viborg, Jan Grabas, Næstved, Dorthe Larsen, 
Brøndby, Kurt Freiheit, Aalborg. 

Der blev afleveret 83 stemmesedler, hvilket passede med antal delegerede. 

Lars Dohn fik 76 stemmer og blev dermed valgt.  

Peter Larsen fik 70 stemmer og blev dermed valgt. 

Jan Holm Jensen fik 53 stemmer og blev dermed valgt. 

Maria Sønder 34 stemmer og blev dermed ikke valgt. 

Andreas Rytter 14 stemmer og blev dermed ikke valgt. 
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Valg af personlige suppleanter.  

Dirigenten konstaterede, at der var 5 personer, der havde valgt, at stille op som 
suppleanter til FU og at der skulle bruges 3. 

Som personlig suppleant for Lars Dohn meldte sig Bente Lomborg og Andreas Rytter. 
Allan Vesterlund blev slettet, da han ikke var delegeret og der ikke kunne fremvises 
fuldmagt. 

Der var herefter skriftlig afstemning. 

Som personlig suppleant for Lars Dohn, blev Bente Lomborg valgt, med 50 stemmer 
mod Andreas Rytter, der fik 31 stemmer. 

Som personlig suppleant for Peter Larsen, blev Maria Sønder valgt, med 41 stemmer 
mod Peter Andersen, der fik 39 stemmer. 

Som personlig suppleant for Jan Holm Jensen, blev Karsten Gravesen valgt, med 33 
stemmer mod Morten Dohrmann, der fik 11 stemmer og Peter Andersen der fik 23 
stemmer. Der var 5 ugyldige stemmer. 

 

Valg af kritiske revisorer.   

Gitte Larsen, Horsens og Bjarne Holmbom, Hovedstaden blev valgt.  
Som suppleanter blev valgt Poul Erik Jensen fra Vestsjælland og Arne Edelhard fra 
Hovedstaden. Alle valgene blev truffet enstemmigt. 

 

Valg af autoriseret revisor. 

Revisionsinstituttet A/S, blev enstemmigt genvalgt.  

 

Herefter afsluttedes kongressen med, at Landsformanden Helene Toxværd takkede 
forsamlingen for en god kongres, trods de alvorlige emner og yderligere takkede for 
sit eget genvalg og takkede Peter Andersen for hans arbejde i FU igennem mange år.  

Dirigenterne takkede for god ro og orden og ønskede alle en god hjemtur. 

 


