
 
Foreningen Livsberigende Kommunikation (LivKom) 
Referat af ordinær generalforsamling 2013 
 
Tid: Søndag den 14. april 2013 kl. 14 til 16 
Sted: Fælleshuset, Bjørnemosevej 273, 5260 Odense S 
Tilstede: Karsten, Connie, Birthe, Bodil, Niels, Sekita, Lena, Marianne, John, Kirsten 
 
 
 
1. Valg af dirigent 
 
Michael Kvist blev valgt med applaus. Generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med 
vedtægternes § 5, dog var regnskabet endnu ikke revideret på udsendelsestidspunktet, da det ikke havde 
været muligt at få kontakt til den valgte revisor. Der er ingen forskel på tallene i det reviderede og det 
udsendte regnskab. De fremmødte medlemmer godkendte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
 
2. Ledelsens beretning 
 
Kirsten aflagde beretning på ledelsens vegne: Der har været stor udskiftning i bestyrelsen hen over året 
idet et bestyrelsesmedlem og to suppleanter har fået forfald. Bestyrelsen valgte herefter at supplere sig 
selv med John Erik Knudsen, jf. vedtægternes § 9. 
 
Der har været fokus på at få nyhedsbrevet op at stå på en ny teknisk platform, og en 
hjemmesideopdatering er på bedding. Vi har også fået taget nogle gode billeder til nyhedsbreve og 
foldere. En opgave som ikke er blevet løst, er at gøre Livkom i stand til at udbetale løn – dette kræver 
omregistrering i CVR. 
 
Større projekter i løbet af året: Besøg af Dominic Barter (Brasilien) til flere arrangementer i april 2012. 
Grundtvig-projektet (EU-midler til livslang læring) med flere internationale møder, bl.a. på Brenderup 
Højskole med 40 deltagere fra 5 lande. Deltagelse i Grundtvig-møde i Tyrkiet. Nordplus-projektet 
(fællesnordisk projekt med midler fra Nordplus-programmet) om first response på vold i hjemmet. Pernille 
Plantener har et særligt talent for at skrive ansøgninger, og har gjort et stort og kompetent arbejde i 
denne anledning. Tak for det. 
 
Der blev brugt færre penge på PR sidste år end budgetteret, dette bliver indhentet i år. 
 
”LivKom-konsulenterne” på hjemmesiden erstattes af separat hjemmeside ”IVK-centret.dk”.  
 
 
Generalforsamlingen udtrykte sin anerkendelse af formandens indsats og godkendte beretningen med 
applaus. 
 
 
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse 
 
Kassereren, Karsten Schacht-Petersen, fremlagde regnskabet med en vis beklagelse, idet overskuddet var 
blevet lavere end budgetteret. Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger. 



4. Budget til orientering 
 
I budgettet for 2013 er der skruet lidt ned for forhåbningerne, men der er stadig tillid til øget overskud. 
Der blev stillet spørgsmål om medlemstilgangen – der kommer færre nye medlemmer, og færre af de 
gamle har fornyet deres medlemskab– men det forventes at en mere målrettet indsats fra kassereren, og 
en bedre medlemspleje kan engagere flere medlemmer end i 2012. 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
6. Valg til bestyrelsen 
 
Valgene blev ledet af Kirsten Kristensen efter sociokratiske principper jf. vedtægternes § 2. 
Følgende blev valgt: 
 
Formand: Kirsten Kristensen (valgt for 2 år) 
Kasserer: John Erik Knudsen (valgt for 2 år) 
Sekretær: Marianne Bach (valgt for 1 år) 
Bestyrelsesmedlem: Carl Plesner (valgt for 2 år) 
 
1. suppleant: Karsten Schacht-Petersen 
2. suppleant: Connie Hansen 
 
Desuden er Sekita Schack Rubeksen medlem af bestyrelsen (på valg 2014). 
 
 
7. Valg af revisor og suppleanter 
 
Følgende blev valgt: 
 
Revisor: Niels Søndergaard Jensen 
Revisorsuppleant: Bodil Rahbek Nielsen 
 
 
8. Eventuelt 
 
Bestyrelsen opfordredes til at arbejde på at få skabt en fælles fortælling og dermed mere power. 
Dirigenten arbejder professionelt inden for dette område og tilbød en dags gratis assistance. 
 
 
Referatet er skrevet af John Erik Knudsen og godkendt af: 
 
 
     
Kirsten Kristensen, formand 
 
John Erik Knudsen, kasserer 
 
Marianne Bach, sekretær 
 
Carl Plesner, bestyrelsesmedlem 
 
Sekita Schack Rubeksen, bestyrelsesmedlem 


