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Referat 

Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde  

Torsdag den 25. februar 2021 – onlinemøde 
19:30 – 21:00 
 
Møde indkaldt af Ann Urbrand 
Mødeleder Ann Urbrand 
 
Deltagere fra Hovedbestyrelsen:  Ann Urbrand (AU),  

Mette Karlsen (MK), 
Kenneth F. Christensen (KC) 
Rasmus Kjeldsmark Jakobsen (RKJ) 
Lene Paludan Hastrup (LPH) 
Martin Nielsen (MN)  
Rebekka Bredahl (RB) 
Stine Eiby (SE) 
Harun Muharemovic (HM) 
Sandra Bredahl (SB) 
Gitte Petersen (GP) 
Amalie Ølgaard (AØ) 
Peter Kaas Zastrow, LUU (PKZ) 
Nanna Silke Ploug Pedersen, LUU (NSP) 

 
Deltagere fra sekretariatet:  Jane Dupont (JD)  
 
Afbud til mødet:  Sandra Bredahl (SB) 
 
Fraværende til mødet:  Amalie Ølgaard AØ), Harun Muharemovic (HM) 

Stine Eiby (SE) 
    
    
 

Tidspunkt            Emne 

 Pkt. 1: Opfølgning fra HB møde 7. februar – Vedr. Landsmøde 
 
Sagsfremstilling 
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Opfølgning og fremlæggelse fra FM på undersøgelsesarbejde omkring 
muligheden for ordinært Landsmøde i 2022.   
 
./. Bilag 1 - oplæg udsendes mandag den 22. februar, aften.  
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at HB drøfter oplægget og godkender indstillingen.  
 

REFERAT 
 
Formandskabet præsenterede deres undersøgelsesarbejde, som 
Hovedbestyrelsen havde bedt formandskabet om at arbejde med og 
præsentere. 
 
Formålet var at undersøge muligheden for at afholde et ordinært Landsmøde 
i 2022 og dermed udskyde Landsmødet 2021, som blev aftalt tilbage i 
oktober 2020. 
 
Formandskabet fremlagde og indstillede følgende forslag til 
Hovedbestyrelsen: 
 
At der afholdes et ekstraordinært Landsmøde, online den 25. april, hvor man 
indstiller, at de dagsordenpunkter, som skulle behandles i 2021 udskydes til 
2022  
 
At det samtidig indstilles at igangsætte et organisatorisk udviklingsarbejde 
internt i form af en arbejds- og procesplan for det kommende år, bestående 
af flere dialogmøder og formandskabsmøder, som involverer alle 
interesserede bestyrelser, medarbejdere og frivillige i processen.        
  
At afdelingsformændene inviteres til onlinemøde den 3. marts for at give en 
grundig orientering, samt at få deres opbakning til beslutningen.    
 
Hovedbestyrelsen godkendte oplægget fra Formandskabet, indstillingen om 
at afholde et ekstraordinært Landsmøde og arbejdsplanen. 
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 Pkt. 10: Eventuelt 

Referat: 
 
Ingen bemærkninger 
 

 

 


