
 
 

 
Den 19. marts 2021 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 i 

Liva - Foreningen mod skadevirkninger af prostitution 
 

Dato: 20. april 2021 kl. 16:30 – 19:30 
Sted: Lergravsvej 63. 3 sal. 2300 København S. 

 
 
Kære Liva medlem 
 
Den 20. april 2020 afholder LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution generalforsamling. 
Såfremt generalforsamlingen ikke kan afvikles fysisk pga. COVID-19 restriktioner, undersøger 
bestyrelsen, om generalforsamlingen kan afvikles digitalt. Nærmere orientering fremsendes senere. 
 
Traditionen tro starter generalforsamlingen med et fagligt oplæg.  
 
Årets tema er:   
 

Fremtidens Liva: Anbefalinger af Bruno Månsson 
 
Bruno Månsson er advokat og specialist i fonde og foreninger. Bruno rådgiver en lang række 
almennyttige virksomheder, fonde og foreninger, blandt andre Roskilde Festival, Realdania, 
Grønlands Nationalgalleri, Vega, Muskelsvindfonden og flere kommuner. Bruno rådgiver om, 
hvordan foreninger og fonde bedst kan strukturere og udvikle deres organisation eller den 
almennyttige virksomhed, så de er bedst rustet til fremtidens krav. 
Siden 1987 har Bruno hjulpet Grønlands Selvstyre med international finansiering og løst en række 
store strukturrationaliseringsopgaver i Grønland. 
Bruno har møderet for Højesteret og er medlem af Højesteretsskranken.   
 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen  
LIVa – Foreningen mod skadevirkninger af prostitution 
 
 
 
 
 
 
 



Program for generalforsamlingen 
 

 
 
 
Den 19. april:  Indtjekningen kan ske dagen før, hvis generalforsamling bliver afholdt 

digitalt. 
 
Den 20. april: 
  
Kl. 15.30-16.30  Indskrivning 
 
Kl. 16.30   Velkomst v/Flora Ghosh og Jan Husum   
 
Kl. 16.40   Oplæg v/Bruno Månsson  
 
Kl. 17.10 Pause med forfriskninger  

Gæster uden medlemskab forlader generalforsamlingen 
 
Kl. 17.30   Generalforsamling 

Valghandlinger er kun for foreningens gyldige medlemmer jf. 
vedtægterne §7 stk. 5:  Alle medlemmer af foreningen, der har betalt 
kontingent, eller er blevet medlem som følge af en hvervekampagne, 
har stemme- og taleret.  

 
Kl. 19.30   Afslutning 
 



Dagsorden for generalforsamlingen  
 

1. Valg af dirigent og referent. 
 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for foreningen til godkendelse. 
 

3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for Kvindekrisecenter LivaShelter til godkendelse. 
 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020 for foreningen til godkendelse. 
 

5. Forelæggelse af særskilt regnskab for 2020 for Kvindekrisecenter LivaShelter til 
godkendelse. 

 
6. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for foreningen for 2021 til 

godkendelse. 
 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2021 fastholdes med samme beløb som det 
forrige år. 
 

7. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til indstilling til budget 2022 for Kvindekrisecenter 
LivaShelter til drøftelse.  
 

8. Behandling af indkomne forslag 
 

9. Valg i lige år: Valg af forperson for 2 år. Jan Husum er ikke på valg 
 

10. Valg i ulige år: Valg af næstforperson for 2 år. Ulla Kock er på valg og genopstiller 
 

11. Valg af bestyrelse - i lige år: Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og i ulige år 3 
bestyrelsesmedlemmer i 2 år.  
 

• I 2021 vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Rikke Katrine Larsen, Lillian Bjørgstein og Yong 
Sun Gullach genopstiller.   
 

12. Valg af minimum 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år  
 

13. Valg af statsautoriseret revisor  
 

14. Eventuelt  
 
Bemærk: Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt via e-mail til bestyrelsen på 
livarehab@livarehab.dk senest den 6. april 2021 
 
Eventuelt indkomne forslag og reviderede regnskaber bliver sendt pr. e-mail til de tilmeldte senest  
tirsdag d. 13. april 2021. 
 
Tilmelding:  
 

mailto:cs020345@gmail.com


BEMÆRK: 
Tilmelding er nødvendig af hensyn til overholdelse af afstandskrav og bestilling af forplejning. 
Tilmelding er også nødvendig, såfremt det bliver besluttet at afholde generalforsamlingen delvist 
eller fuldt ud digitalt, således at Liva kan fremsende et deltagerlink til den tilmeldte. 
 
Tilmelding skal ske på livarehab@livarehab.dk senest den 10. april 2021  
 
Valggrundlag og præsentation af kandidater, der genopstiller og opstiller til bestyrelsen, bliver 
fremsendt i løbet af tre uger.  
 
Opstillere erklærer sig fuldstændig enige i vedtægterne. ”Foreningen bygger på en grundlæggende 
respekt for mennesker, menneskerettigheder og det enkelte menneskes værdighed.” 
 
Kandidaterne besidder, mange af de kompetencer og erfaringer, der bliver efterspurgt i 
vedtægternes §10, stk. 3: 
 

• Foreningsdrift 

• Erhvervsdrift 

• Økonomi  

• Jura 

• Drift af krisecenter 

• Politiske og kommunale arbejdsgange  

• Kommunikation 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Jan L. Husum  
Ulla Lykke Kock  
Christian Brandt Pedersen  
Rikke Katrine Rose Larsen 
Angela Brink 
Lilian Bjorgstein 
Yong Sun Gullach 
Maya W. Albrechtsen (medarbejderrepræsentant) 
 
Bestyrelsen  
LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution 


