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Referat fra generalforsamling i LIVKOM den 9/4 2016 
 
Tilstede: Karsten Schacht-Petersen, Sekita Rubeksen, Kirsten Kristensen, Anne Line Vestergaard, 
Birthe Davidsen, Anders Hindsholm, Kim Rundblad, Anette Højer Jenser, Connie D. Hansen, Arne 
Krogh Nielsen, Ligéa Clémentine Paulette Carpentier Zaar, Tania Cortes, Helena Lange. 
 
 
1. Valg af dirigent: Anne Line Vestergaard valgt 
 
Valg af referent: Karsten valgt 
 
Dirigenten konstateret at generalforsamlingen er lovlig indkaldt 
 
2. Formandens beretning. 
Godkendt 
 
Kirstens tillæg til formandens beretning uddeles. 
 
Kirsten nævner det svære ved at være en forening og samtidig have en virksomhed. 
Mange har advaret mod at lave den sammenblanding mellem frivillig og betalte aktiviteter. 
Inspiration fra Center for konfliktløsning. Meget at hente. 
Vi skal både have forretning og medlemmer. 
Kirsten vil gerne have aftalerne på plads. Men vi skal samtidig være klar på, at vi ikke skal være 
styret af ”rules and regulations”. 
Kirsten vil arbejde på at få en professionel, ulønnet bestyrelsen. 
Skabe nok indtægter til at vi kan ansætte en sekretær/bogholder. 
 
Der er en IIT i Danmark i 2017.  
En sociokratisk topcirkel er over bestyrelsen. 
 
Sekita: Afslutning af coaching-projektet i det forgangne år. Coaching projekt ”skattekisten” ved 
Anniliva og Kristiane. 
 
Beretningen godkendt med applaus. 
 
3. Gennemgang ved kasserer Kirsten Kristensen 
Forklaring af projektregnskaber. 
 
Regnskabet godkendt med applaus. 
 
4. Snak om budgettet:  
Måske kan vi finde flere sponsorer. Trænerne kan give en del af deres CNVC – bidrag til LIVKOM. 
 
Kommentar/forslag, til småanskaffelser, LIVKOM anskaffelse af bærbar til dem som hjælper med 
regnskab mm. 
 
Efterspørges ideer til indtægt. 
 
5. Indkommende forslag 
Forslag om topcirkel. Bilag 1 
Hvis nogen kender nogen som ville være relevant til at være med forslå gerne. 
Godkendt 
 
Vedtægts ændring, bilag 2 
Godkendt 
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Hvis det lykkes os at blive godkendt til lignings paragraf 8a, skal dette måske tages op igen. 
 
 
6. Valg af bestyrelses medlemmer 
Valg af formand: for 2 år 
Anneline spørger ind til hvordan med kunder og andel til LIVKOM i samarbejdsaftaler – ref til 
Kirstens, Karstens og Zofias dokument fra efteråret 2015. 
snak om 30% og hvordan dele underskud/overskud ved årets afslutning hvis vi har en ansat. 
Der tilstræbes en balance baseret på andelen af lønnet/ulønnet arbejde. 
 
Kirsten Kristensen er valgt  
 
Valg af kasserer for 1 år 
Tanja Cortes er valgt  
 
Valg af alm. bestyrelsesmedlem for 1år 
Birthe Davidsen er valgt  
 
Valg af alm. bestyrelsesmedlem for 1år 
Karsten Schacht-Petersen er valgt  
 
Valg af sekretær for 2 år 
 Pia Skalshøi som sekretær 
 
Suppleanter  for 1 år 
Connie Hansen er valgt  
Carl Plesner er valgt  
 
7. Valg af revisor for 1 år af gangen 
Revisor: Niels Sændergaard Jensen er valgt 
Revisor suppleant: Marianne Bach er valgt 
 
 
 
Underskrifter 
 
 
 
 
Dirigent: Anne Line Vestergaard                          Bestyrelsesmedlem: Karsten Schacht-Petersen 
 
 
 
 
Formand: Kirsten Kristensen                                Kasserer: Tania Cortes 
 
 
 
 
Sekretær: Pia Skalshøi                                         Bestyrelsesmedlem: Birthe Davidsen 
 


