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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Onsdag den 22. september 2021 klokken 16.30 

LAP København og Frederiksberg 

 

 

Kære medlem 

Nu skal det være! Vi kan endelig mødes og afholde vores ordinære generalforsamling efter den 

har været aflyst i 2020 og flyttet en gang i 2021.  

Vi ses onsdag den 22. september klokken 16.30 i LAP Københavns lokaler på Vesterbrogade 103, 1. 

sal. 1620 KBH V.  

 

Dagsorden er som følger. 

1. Valg af referent og dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Formandens beretning. 

4. Foreningens regnskab og budget for det kommende år. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af revisor og af revisor suppleant. 

8. Evt. 

Man kan finde vedtægter med mere på hjemmesiden lap-kbh.dk. For regnskab kan der sendes en 

mail til kontor@lap-kbh.dk og indkomne forslag kan sendes til generalforsamling@lap-kbh.dk 

senest onsdag 15. september. 

 

MVH 

Cornelius Christiansen – Formand LAP København og Frederiksberg 

 

 

https://lap-kbh.dk/
mailto:kontor@lap-kbh.dk
mailto:generalforsamling@lap-kbh.dk


2 
 

 

Medborgerskabsgruppen i LAP København og Frederiksberg 

 

Politisk debat-klub lørdage kl. 12-15 med opstart lørdag 28. august 2021. 

Interesserer du dig for politik? Savner du nogle at debattere med? 

Så er du velkommen i vores nye politiske debat-klub hver lørdag kl. 12-15. Der vil være kaffe og 

en bid brød til. 

Du tilmelder dig ved at sende en mail til Lene Kristiansen på kristiansenlene@yahoo.dk eller på sms 

30 11 59 19. 

Vi kan debattere psykiatri-politik, men også bredere hvad der rører sig i Danmark eller 

internationalt, alt efter hvad der sker i verden og hvad der er interesse for. 

Lene vil facilitere debatten og være tovholder for arrangementet. 

Kort præsentation: 

 Jeg har siddet i LAP’s landsledelse de seneste år, og i LAP Københavns bestyrelse. 

 Jeg er uddannet cand. Scient. Pol. og har erhvervserfaring fra to ministerier og landets 

største erhvervspolitiske organisation: Dansk Industri (DI). 

 Jeg har været politisk engageret siden folkeskolen. 

Til daglig arbejder jeg i Askovfondens Socialpsykiatriske Aktiviteter (ASPA), hvor jeg er 

gruppefacilitator. 

mailto:kristiansenlene@yahoo.dk
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Rettighedsgruppen i LAP København og Frederiksberg 

 

Socialrådgiverhjælp til at fremme din sag i systemet. Opstart torsdag den 2. september. 

 

Vil du kende til dine rettigheder som psykiatrisk patient? 

Så tag kontakt til LAP’s rettighedsgruppe…! 

 

LAP er forkortelse for Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. 

LAP er en landsdækkende organisation som hjælper nuværende og tidligere psykiatribrugere, du 

kan læse mere om os på lap.dk eller lap-kbh.dk. 

Vi har med tilskud fra Socialstyrelsen fået mulighed for at oprette fire forskellige ugentlige grupper 

til vores brugere og en af grupperne er rettighedsgruppen. 

Vi vil hjælpe psykiatriske brugere ved at informere om deres rettigheder samt tilbyde hjælp til 

sager vedrørende psykiatrisk behandling eller sagsbehandling hos kommuner. 

https://lap.dk/
https://lap-kbh.dk/
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Kunne du tænke dig at få mere viden om: 

 

 Dine muligheder for at få en bedre behandling 

 Kende til dine rettigheder samt forpligtigelser 

 Få hjælp til at få overblik over din sag eller sager 

 Få hjælp til dine økonomiske sager 

 

Rettighedsgruppen består af frivillige socialrådgiverstuderende (evt. også jurastuderende) som 

bliver assisteret af en socialrådgiver som både har brugererfaring fra psykiatrien samt arbejdet i 

psykiatrien. 

Vi ønsker at hjælpe dig med dine sager ved enten at guide dig videre til de rette instanser, 

informere samt støtte dig bedst muligt, så du bliver klædt på til at kunne få overblik til at overskue 

din sag og situation. 

Du kan være tidligere eller nuværende patient men du kan også være pårørende til en psykiatrisk 

patient. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig eller jer med at få den rette støtte og hjælp. 

Du kan ringe til tovholderen på telefon nummer 42 50 40 51 hver torsdag mellem kl. 17-21, du 

kan også sende en SMS eller sende en mail med en beskrivelse af din sag til 

rettighedsgruppen@lap-kbh.dk. 

Vi vil derefter kontakte dig hurtigst muligt og sammen blive klogere på hvilke næste skridt der skal 

tages i din sag. 

Rettighedsgruppen holder åbent for personlig henvendelse hver torsdag mellem kl. 17-21 i LAP’s 

lokaler på Vesterbrogade 103, 1. sal. 1620 København V. Hvor du skal være velkommen til at 

komme forbi til en samtale. 

Vi ser frem til at høre fra dig og hjælpe dig videre i din sag. 

 

LAP København og Frederiksberg 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/chris/Documents/rettighedsgruppen@lap-kbh.dk
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Vedtægtsændringsforslag til ordinær generalforsamling  

Onsdag den 22. september 2021 - klokken 16.30 

LAP København og Frederiksberg 

 

(Blå betyder tilføj og rød betyder udgår/slet.)  

 

§1. Navn og Hjemsted: 

a. Foreningens navn er: LAP København og Frederiksberg 

Landsforening Af Psykiatribrugere i København og Frederiksberg. 

Den repræsentative forening af mennesker med psykosociale funktionsnedsættelser. 

b. Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune. 

§2. Formål: 

Foreningens formål er at organisere nuværende og tidligere brugere af psykiatrien i København og 

Frederiksberg således at foreningen formulerer politik og stiller krav til behandlingspsykiatrien og 

de socialpsykiatriske tilbud. 

LAP København og Frederiksberg er uafhængig af partipolitiske, behandlingsmæssige og religiøse 

interesser. 

Vores mål er: 

Konkret vil vi: 

a. At være den repræsentative forening af mennesker med psykosociale funktionsnedsættelser. 

b. At forbedre forholdene for tidligere og nuværende psykiatribrugere. 

c. At sikre indflydelse på beslutninger der træffes lokalt og i samfundet. 

d. At fremme den enkeltes ret til at bestemme over og tage ansvar for eget liv. 

e. At fremme udviklingen af et ikke medicinsk psykosocialt handicapbegreb, for eksempel i 

recovery understøttende forløb. 

d. At hjælpe og styrke hinanden i at udtrykke vores egne oplevelser, erfaringer og behov. 

§3 Medlemskreds og kontingent: 

1. LAP København og Frederiksberg er tilsluttet LAP, Landsforeningen Af tidligere og nuværende 

Psykiatribrugere, som lokalafdeling for København og Frederiksbergs områder. 

2. Der er fælles kontingent for LAP København og Frederiksberg igennem Landsforeningen LAP. 

3. Som medlemmer kan optages enhver der har - eller har haft - patienterfaringer indenfor 

psykiatrien. 

4. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanketter eller på hjemmesiden lap.dk. 
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5. Medlemskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt sit kontingent. 

6. Kontingent opkræves forud årligt. 

§4. Ordinær generalforsamling: 

1. Generalforsamlingen er foreningens højest myndighed. 

2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af april måned og indkaldes 

med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller e-mail til medlemmerne. 

Forslag til generalforsamlingen skal være dirigenten og således også bestyrelsen i hænde senest 1 

uge før generalforsamlingen. 

3. Alle medlemmer, inklusiv de kollektive, der senest ugedagen forinden har betalt kontingent, kan 

deltage i generalforsamlingen med stemmeret. 

4. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af referent og dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Formandens beretning. 

4. Foreningens regnskab og budget for det kommende år. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af revisor og af revisor suppleant. 

8. Evt. 

§5. Ekstraordinær generalforsamling: 

1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal 

afholdes når 1/3 af medlemmerne skriftligt begrunder det overfor bestyrelsen. 

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen. Varslet om ekstraordinær 

generalforsamling skal være mindst 2 uger. 

2. Dagsorden på den ekstraordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Generalforsamlingens emne 

4. Indkomne forslag 

5. Evt. 

§6. Bestyrelse og regnskabsår: 

1. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer og højest 9. Bestyrelsen er 

selvsupplerende imellem generalforsamlinger. Ved mangel på suppleanter kan bestyrelsen 

imellem generalforsamlinger, optage nye suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med minimum: 

formand, næstformand og kasserer. 

2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. 

3. Foreningen tegnes af formanden i forening med næstformanden. 

2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer er til stede. 

3. Tegningsberettigede i foreningen er formanden sammen med enten kassereren eller 
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næstformanden, som således begge underskriver på vegne af foreningen. 

4. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

§7. Vedtægtsændringer: 

1. Vedtægtsændringer kan vedtages af 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på den 

ordinære generalforsamling. Hvis der er mindre end 2/3 flertal kan de vedtages på næste 

generalforsamling med almindeligt flertal af de fremmødte stemmeberettigede. 

§8. Opløsning af foreningen: 

1. Foreningen kan kun opløses på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal 

være en ordinær generalforsamling. 

2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Landsforeningen Af nuværende og tidligere 

Psykiatribrugere. 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18. september 1999. 

Dirigent: Kenneth Sørensen. 

 

Revideret på generalforsamling 18/12-2003 

Revideret på generalforsamling 5/4 -2006 

Revideret på generalforsamling 14/6-2017 

Revideret på generalforsamling 16/5-2018 

 


