
Referat - Generalforsamling 2022 
 

Dato: Fredag, den 22. april 2022 

Sted: Akademikerhuset, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

Ordstyrer: Birthe Bertelsen, Referent: Emilie Nørgaard 

Lovligt indkaldt, der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.  

 

2. Godkendelse af dagsorden.  

Punkt 5 omhandlende vedtægtsændringerne har ikke været tilgængeligt online, derfor besluttes det at 

punktet udsættes til næste år.  

 

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  

Formanden gennemgik foreningens beretning. Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

 

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 

Kasseren gennemgik foreningens regnskab. Aktiver og passiver blev gennemgået. Regnskabet blev 

godkendt af de fremmødte medlemmer. 

 

5. Forslag til vedtægtsændring 

Udsættes til næste generalforsamling.   

 

6. Behandling af fremsatte forslag.  

Formanden gennemgik foreningens virksomhedsplan.  

 

7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.  

Afgangsudstillingen bliver støttet med et dobbelt beløb i år, grundet at flere studerende deltager i år pga 

aflysninger i coronatiden. 

Kontigentet fastholdes på 0 kr.  

Budget godkendes 

 

8. Valg af bestyrelse.  

Thomas, Nina, Freja, Niels og Emilie er på valg. Ingen andre ønskede at stille op. Alle blev genvalgt. 

 

9. Valg af revisor.  

Vi fortsætter med samme revisor. 

 

10. Eventuelt. 

Forslag fra medlemmerne:  

Et medlem ønskede større fokus på det åbne land. Fx biogasanlæg. Et andet medlem nævnte at det er 

godt med webinar for dem der bor langt væk. Et medlem ønskede indblik i  vores medlemskreds, 

bestyrelsen fortalte at sekretariatet ikke har ville udlevere informationerne grundet GDPR, men det kunne 

være interessant at få indblik i hvor mange medlemmer der er i de 5 regioner. 

I forhold til portfolioworkshop nævnte et medlem at vi skal huske at have de landskabsarkitekter med som 

ikke er på tegnestuer, bestyrelsen nævnte at de har haft fokus på at have talere med både fra tegnestue 

og kommuner. 

 



Forsamlingen diskuterede sammenlægningen med DM .Foreningen kommer til at fortsætte under DM. 

Det er svært at lave arrangementer kun for medlemmer af LAF, med mindre vi laver dem uden støtte fra 

DM. Et medlem var var nervøs for at foreningens formål bliver udvandet, skrumper vores medlemsskare 

over tid? Vi har været en af de største grupper i JA, men i DM en vi en mindre forening.  

 

Forsamlingen diskuterede LAFs fremtid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


