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LIVKOM Referat af generalforsamling 26/2 2017 
Referent: Jane Bartholdy, valgt 
 
Tilstede: Karsten Schacht-Petersen, Kirsten Kristensen, Birthe Davidsen, Connie D. 
Hansen, Tania Cortes, Zofia Schacht-Petersen, Pia Mona Larsen, Carl Plesner, Anniliva 
Lemke, Jane Bartholdy. 
 
 
1. Valg af dirigent: Pia Mona Larsen, valgt. 
Hvorefter dirigenten har konstateret at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 
 
2. Formand Kirsten Kristensen’s beretning: 

• Der er blevet ansat en sekretær Kirsten Møller i LIVKOM, Kirsten udtrykker stor 
tilfredshed med dette. At der er fundet økonomi til sekretæren med baggrund i at 
der er faldet en aftale på plads, med underviserne. Aftalen betyder at 30% af deres 
indtægt går til LIVKOM. 

• I årets løb er der afholdt de sædvanlige undervisnings grupper, se LIVKOMs 
hjemmeside. 

• Som noget nyt er der afholdt kurser rundt i landet, med titlen “Forandring af vrede til 
livskraft” 

• Carl Plesner arbejder videre i Ukraine, og der er bevilliget 200.000 kr til projektet. 
• De fem små film, er blevet færdige og lagt på nettet, oversat til flere sprog. Det har 

været en stor succes i Danmark er de blevet set af ca. 30.000 personer ! 
• Projektet Offerfonden har ligget underdrejet, men der er nu ansat ny projektleder 

Bjørn Nygaard, som også er tilknyttet Center for Konfliktløsning, og samarbejdet går 
meget flot. Det er tydeligt at LIVKOM og Center for Konfliktløsning arbejder på lidt 
forskellige processer, og supplere hinanden rigtig godt. 

• Der har været afholdt 1. års træninger og Familielejr i Polen med succes 
• Meget af 2016 er gået med forberedelse af International Intensive Træning, som 

afholdes 16.-25. juni 2017. 
 
Beretningen godkendt 
 
Anniliva Lemke og Carl Plesner må gå, inden da meddeler Carl at han opstiller til 
bestyrelsen for en 2. årig valgperiode.  
Han blev valgt. 
 
3. Regnskabet fremlægges: kasserer Karsten Schacht-Petersen har aftalt at det er 
formand Kirsten Kristensen der forestår dette. 
 
Budget og regnskab bliver grundigt gennemgået, der er punkter, der er svært 
gennemskuelige.  
Ex kontingent og gaver står under et punkt, derfor fremgår det ikke hvor mange 
medlemmer LIVKOM har. Kirsten mener det er 71 eller 81 medlemmer. (Efterfølgende er det 
bekræftet at vi har 77 medlemmer). 
Flere steder er der stor forskel på budgettet og Kirsten forklarer dette og der stilles 
spørgsmål som alle er tilfredse med svarene på. 
Til flere punkter uddyber Kirsten og Karsten i fællesskab, så især de nye medlemmer 
forstår regnskabet. 
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Regnskabet godkendt med applaus i forventning om underskrift fra bestyrelsen. 
(Regnskabet blev efterfølgende underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer) 
 
4. Budget:  fremlagt af Kirsten 
Der opstår en dialog om muligheder for flere medlemmer, og om kontingentet på 100 kr. er 
for lille, der fremhæves at man gerne må betale mere og dette opfordres medlemmerne til. 
Der skal være mere end 300 medlemmer i en forening for at kontingent kan give 
skattefradrag. Flere medlemmer betaler ca. 500 kr. frivilligt, Connie D Hansen foreslår at 
medlemmer evt. kan give interesserede venner et års medlemskab, hvis man gør det til ex 
4 i stedet for at betale 500 kr. så kan LIVKOM måske nå op på 300 medlemmer. 
 
5. Indkomne forslag: 
Der er ingen indkomne forslag. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

• Formand Kirsten Kristensen og sekretær Pia Skalshøi er ikke på valg, sidder til 
2018. 

• Valg af kasserer for 2 år: Karsten Schacht- Petersen valgt. 
• Valg af alm. bestyrelsesmedlem for 2 år: Carl Plesner er valgt 
• Valg af alm. bestyrelsesmedlem for 2 år: Birthe Davidsen 
• Valg af suppleanter for 1. år: Jane Bartholdy og Connie Hansen er valgt. 

 
7. Valg af revisor: for 1 år ad gangen. 
Revisor: Niels Søndergaard Jensen er valgt. 
Revisor suppleant: Marianne Bach er valgt. 
 
8. Eventuelt. 
Ingen Indkomne forslag 
 
 
 
 
Underskrifter: 
 
 
 
Dirigent: Pia Mona Larsen 
 
 
 
Formand: Kirsten Kristensen 
 


