LH’s Venners 22. konvent den 8. juni 2012

LH’s Venners
22. konvent

Fredag den 8. juni 2012
På Toga Vinstue
kl. 18.00 – 20.00

1

LH’s Venners 22. konvent den 8. juni 2012

Kære Ven (herunder praktiske oplysninger)

3

LH’s Venners bestyrelse

4

Program og dagsorden

5

Skriftlig beretning

6

Vedtægter for LH’s Venner

7

2

LH’s Venners 22. konvent den 8. juni 2012

Kære LH-Ven!
Jf. LH’s Venners vedtægter § 9, stk. 1, indkaldes der hermed til;
LH’s Venners 22. Konvent
Fredag d. 8. juni 2012 kl. 18.00 – 20.00
på Toga Vinstue, Store Kirkestræde 3, 1073 København K
Det er som altid gratis at deltage på selve Konventet - eneste betingelse er, at man naturligvis – skal have betalt sit kontingent inden Konventet.
Efter Konventet er der planlagt en FANTASTISK 3-retter middag på Restaurant Amalfi,
der ligger på Gråbrødre Torv. Det kommer til at koste 250 kr. at deltage i middagen,
hvor tilmelding er nødvendig. Det kan ske via LH’s Venners Facebook profil, på
Facebook til Karin Dinsen, Helene Rée Carstens eller Allan Svendsen eller til Karin
Dinsen på kdin@kglteater.dk – mulighederne er kort sagt mange.
Hvis du vil deltage i den fantastiske middag sammen med alle dine venner skal
tilmelding ske senest lørdag den 2. juni 2012. Her skal samtidig indbetales 250 kr. til
reg. nr. 4784 konto 4784331601 i den danske bank (og ja! vi plejede at have konto i
Arbejdernes Landsbank – men bestyrelsen har i forbindelse med initiativerne til at
nedlægge foreningen, fået opgjort og lukket den konto, hvorfor vi først skal have
valgt nogle nye folk, der kan tegne foreningen og få genåbnet vores konto i AL ;o) Så
indtil videre skal ovenstående konto, som bestyres af tidligere præsident Karin Dinsen
– altså bruges. Angiv venligt navn på indbetalingerne.
Kontingentet på 50 kr. til Vennerne betales på konventet, eller de kan overføres til
ovenstående konto, såfremt der skrives ”navn kontingent” på overførslen.
Konventet vil tage sit udgangspunkt i dette oplæg, samt 2. oplæg der vil blive
publiceret på lh-ven.dk 2 uger før konventet, hvor regnskabet ligeledes vil være at
finde.
Forslag til behandling på konventet, jf. § 9, stk. 2, skal være Præsidiet i hænde senest
3 uger før konventets afholdelse, hvilket vil sige fredag den 18. maj 2012. Alle
Præsidets medlemmer kan nås på facebook, men forslagene kan også sendes til email
adressen lhsvenner@gmail.com.
På vege af LH’s Venners nuværende Præsidium

Karin Dinsen
Tidl. Præsident.
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LH’s Venners bestyrelse

Præsidiet:
Præsident:
Morten Dixen, tidl. Tietgenskolen, Odense
Vicepræsident:
Cecilie Bruhn Rasmussen, tidl. EUC Nordvestsjælland
Indtægtsadministrator: Rene Nyborg, tidl. Ishøj Handelsskole
Organisationssekretær: Anne Marie S. Nissen, tidl. Haderslev Handelsskole

Bestyrelsen:
Jokum Mønsted, tidl. Gladsaxe Gymnasium
Uwe Christiansen, tidl. Business College Syd
Jesper Christian Nielsen, tidl. EUC Ringsted
Trine Christiansen, tidl. Handelsskolen Minerva
Christine Fredborg, tidl. Aalborg Handelsskole
Michelle Rohde Dahl Hansen, tidl. Silkeborg Handelsskole
Kritiske revision:
Signe Esmann Andersen, tidl. Holbæk Handelsskole
Steen V. Jensen, tidl. Kalundborg Handelsskole
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Program og dagsorden

Fredag den 8. juni 2012
Kl. 18.00

Konventet åbnes af Præsidenten

Kl. 18.05 – 19.45

Dagorden jf. vedtægterne:

A. Valg af dirigent
B. Valg af referent
C. Beretning om årets aktiviteter
D. Regnskab
E. Fastsættelse af kontingent
F. Indkomne forslag
G. Valg af:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Præsident
Vicepræsident
Indtægtsadministrator
Organisationssekretær
6 bestyrelsesmedlemmer
2 revisorer

H. Eventuelt
Kl. 20.05 - ??

Middag på Restaurant Amalfi, Gråbrødre Torv 21, 1154 Kbh K.

Kl. ? - ?

Fri leg, højst sandsynligt resulterende i en vammel-tur i de
københavnske gader….
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Beretning 2011 / 2012.
Så er det til at være tid igen til den årlige og traditionsrige beretning. Som altid er det
noget som bliver forfattet efter mange måneders forberedelse. Så sæt dig ned, med
en kold øl, og nyd de næste par fraser over hvad Vennerne og LH har brugt det sidste
år på.
Tiden i Vennerne er gået stærkt, efter konventet sidste år har vi brugt tid på at drøfte
en del igennem, en af tingene var blandt andet om der stadig var et behov for
vennernes eksistens, og hvorvidt om venner skulle forsætte deres aktiviteter i
fremtiden.
Vi har gennem de sidste par år prøvet at forsætte vores gode aktiviteter, men har
desværre oplevet et stort frafald, hvorfor aktivitetsniveau er faldet det sidste år.
Dette resulterede i at vi i vennerne igennem lang tid fik en snak om hvordan og hvad
der skulle til for at få folk til at have en forsat interesse for LH`s Venner, det blev ikke
til de store forkromede løsninger, så som alle nok nåede at opfatte, havde vi en tid
hvor vi ikke var helt raske, og derfor fik den idè at indkalde til et ekstra ordinært
konvent for at få opløst vennerne, da vi ikke længere mente vi havde et enligt
eksistens grundlagde længere.
Men ja vi blev med tiden mere klare i hovedet, ja man kan vel sige at det var mens vi
havde tømmermænd vi havde disse tanker, så hvad kan man lære af det ☺
Men enden på visen blev at der nu her i Juni står et nyt hold klar til at overtage LH`s
Venner, og derfor vil jeg på den siddende bestyrelses vegne gerne takke af for nogle
gode år. Personligt har jeg brugt godt de sidste 10 år i LH`s Venner, og det har været
en tid som jeg er taknemmelig for. En tid som jeg kan takke Steen Vincent og Per Loft
for, det var dem som i sin tid fik mig med på et kursus på Bellahøj Skole, som PG`er,
ja siden da har man hængt ved, og nu er tiden inde til at sige det var nok for denne
gang.
Tak for denne gang, og tak til alle de mennesker man har mødt igennem årene, og
sjove stunder som
Det sidste nye fra LH.
Weekenden d 20-22. april, var weekenden
hvor LH havde deres årlige generalforsamling,
denne gang i Viborg. Efter en lang, men god
weekend med godt 60 deltager, blev de 2 nye
formænd valgt.
Ny formand er Zacharias Polonius,
Ny næstformand er Anders Kaas Thuesen
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Vedtægter
Vedtægter for LH’s Venner
Kapitel 1: Navn og hjemhørsforhold:
§ 1. Foreningens navn er: LH’s Venner.
§ 2. LH’s Venner er hjemhørende i Københavns Kommune.
Kapitel 2: Formål:
§ 3. LH’s Venners formål er:
- at støtte tiltag til fremme af de merkantile uddannelser i Danmark.
- at være samlingsted for unge med interesse for handel
- at sikre gennemførsel af sociale og kulturelle arrangementer for
medlemmerne
Kapitel 3: Medlemsforhold:
§ 4. Alle kan melde sig ind og opnår ved indbetaling af kontingentet tillige
valgbarhed.
Kapitel 4: Kontingent:
§ 5. Kontingentet fastsættes på det årlige Konvent.
Stk. 1. Kontingentperioden er perioden mellem 2 Konventer, kontingentet
forfalder derfor til betaling inden Konventet.
Kapitel 5: Foreningens myndighed:
§ 6. A. Konventet
B. Bestyrelsen
C. Præsidiet
Kapitel 6: Konventet:
§ 7. Konventet er LH’s Venners øverste myndighed.
Stk. 1. Alle, der har betalt kontingent kan deltage på Konventet med tale- og
stemmeret.
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Stk. 2. Præsidiet kan invitere gæster med observatørstatus til at overvære
Konventet.
§ 8. Konventet træder ekstraordinært samme efter, at mindst 3/5 af
bestyrelsen eller mindst 2/5 af medlemmerne skriftligt og med anført
begrundelse begærer dette.
§ 9. Konventet samles en gang om året i første halvår.
Stk. 1. Præsidiet udsender en skriftlig indkaldelse og et oplæg til medlemmerne
senest 5 uger før Konventets afholdelse.
Stk. 2. Forslag til vedtagelse på Konventet skal være præsidiet i hænde senest
3 uger før Konventets afholdelse.
Stk. 3. Præsidiet udsender senest 2 uger før Konventets afholdelse
program/dagsorden, indkomne forslag og regnskabet.
Stk. 4. Præsidiet vedtager dagsordenen for Konventet, der som minimum skal
indeholde følgende punkter:
A. Valg af dirigent
B. Valg af referent
C. Beretning om årets aktiviteter
D. Regnskab
E. Fastsættelse af kontingent
F. Indkomne forslag
G. Valg af:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Præsident
Vicepræsident
Indtægtsadministrator
Organisationssekretær
6 bestyrelsesmedlemmer
2 revisorer

H. Eventuelt
Stk. 5. Almindeligt stemmeflertal er gældende ved alle afstemninger dog
undtaget afstemninger om vedtægtsændringer.
Stk. 6. Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun ske på Konventet og
her kun hvis minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Stk. 7. Konventet og Bestyrelsen kan opstille kandidater til de folkevalgte
poster.
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Stk. 8. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Undtaget er dog personvalg,
hvor der er flere kandidater end poster, i de tilfælde sker valget ved skriftlig
afsteming.
Der kan ligeledes foretages skriftlig afsteming, hvis minimum 1/10 af de
fremmødte medlemmer begærer dette.
Stk. 9. Referenten tager referat af Konventets forhandlinger og beslutninger.
Referatet udsendes til medlemmerne senest 5 uger efter Konventet.
Kapitel 6: Bestyrelsen:
§ 10. Bestyrelsen består af Præsident, Vicepræsident, Indtægtsadministrator,
Organisationssekretær og de 6 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 1. Bestyrelsen er mellem Konventerne LH’s Venner øverste myndighed.
Bestyrelsen er ansvarlig over for Konventet.
Stk. 2. Bestyrelsen kan invitere repræsentanter fra organisationer på området
til at deltage i bestyrelsesarbejdet med observatørstatus.
Stk. 3. LH’s Venner tegnes juridisk af de på Konventet valgte medlemmer af
Bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder på det første bestyrelsesmøde efter Konventet
en forretningsorden for sit og Præsidiets arbejde.
Stk. 5. Bestyrelsen mødes minimum 2 gange årligt – den ene gang i forbindelse
med Konventet.
Kapitel 7: Præsidiet:
§ 11. Præsidiet består af Præsident, Vicepræsident, Indtægtsadministrator og
Organisationssekretær.
Stk. 1. Præsidiet leder mellem bestyrelsesmøderne LH’s Venner. Præsidiet er
ansvarlige overfor Bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen kan invitere repræsentanter fra organisationer på området
til at til deltage i Præsidiets arbejde med observatørstatus.
Stk. 3. I tilfælde af Præsidentens afgang suppleres denne af Vicepræsidenten,
indtil Bestyrelsen har konstitueret en ny Præsident.
Kapitel 8: Økonomi:
§ 12. LH’s Venner regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.
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Stk. 1. Indtægtsadministratoren udarbejder til hvert bestyrelsesmøde et
regnskab.
Stk. 2. Regnskabet revideres af de 2 folkevalgte revisorer.
Stk. 3. Regnskabet fremlægges af de folkevalgte revisorer på Konventet.
Kapitel 9: Opløsning:
§ 13. Forslag om opløsning af LH’s Venner kan kun stilles på et ekstraordinært
Konvent, der har dette som eneste punkt på dagsordenen.
Stk. 1. Forslag om opløsning af LH’s Venner skal vedtages på 2 på hinanden
følgende konventer og er kun gældende såfremt minimum 2/3 af de fremmødte
medlemmer stemmer for dette.
Stk. 2. Samtidig med beslutningen om opløsning skal der træffes beslutning om
fordeling af LH’s Venners midler.
Kapitiel 10: Fortolkninger:
§ 14. Alt hvad disse vedtægter ikke klart foreskriver underkastes Bestyrelsens
beslutning under ansvar over for Konventet.
Kapitel 11: Ikrafttrædelse:
§ 15. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på et Konvent.
Således vedtaget på LH’s Venners 2. Konvent i København d. 29. august 1992.
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