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LH’s Venners 19. Konvent

Indledning
Kære Ven!
Formålet med denne indledning er først og fremmest at fastslå, at du sidder med
oplægget til LH's Venners 19. konvent, der foregår på Toga Vinstue på Store
Kirkestrædet 3, lige ved Højbroplads i centrum af København
Derudover vil vi her, af hensyn til de nye medlemmer, der er kommet til siden det 18.
konvent i 2009, gengive Præsidiets og Bestyrelsens sammensætning:
Præsident:

Morten Dixen
Tidl. Tietgenskolen, Odense

Vicepræsident:

Kasper Kaufmann
Tidl. Holstebro Handelsskole

Indtægtsadministrator:

Per Loft Rasmussen
Tidl. Hillerød Handelsskole

Organisationssekretær:

Cecilie Rasmussen
Tidl. Holbæk Handelsskole

Bestyrelsen:

Karen Nilaus
Tidl. Frederiksborg Gymnasium
Heidi Rosenkilde
Tidl. Kalundborg Handelsskole
Katrine Stoica
Tidl. Vordingborg Handelsskole
Kasper Votborg
Tidl. Holbæk Handelsskole
Jokum Mønsted
Tidl. Gladsaxe Gymnasium
Thomas Gloy
Tidl. Sønderborg Handelsskole

Kritiske Revisorer:

Signe Esmann Andersen
Tidl. Holbæk Handelsskole
Steen V. Jensen
Tidl. Kalundborg Handelsskole
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Program og dagsorden
for
LH's Venners 19. konvent den 8. maj 2009
samt tilhørende arrangementer.
Fredag den 8. maj 2009:
kl. 13.00

Konventet åbnes af Præsidenten.

kl. 13.15-

Konvent: dagsorden jvf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om årets aktiviteter
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af:
a) Præsident
b) Vicepræsident
c) Indtægtsadministrator
d) Organisationssekretær
e) 6 bestyrelsesmedlemmer
f) 2 revisorer
8. Eventuelt

kl. 15.30-19.30

Eftermiddags arrangement

kl. 19.30

Spisning på en kendt Københavnsk restaurant.

kl. ? - ?

Vammel-tur i Københavns gader
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Præsidentens Beretning 2007 – 2009 (frit fra leveren)
Tiden flyver af sted og det er endnu engang tid til et af de famøse konventer.
Og i den forbindelse følger der altid en beretning. Ja nu siger jeg altid, for jeg var vist
nok den første Præsident som brød den tradition, så I derfor måtte undvære en sidste
år.
Jeg vil i denne beretning prøve at se om jeg ikke kan gøre det godt igen.
2007 var året hvor vi ”mistede” Karin Dinsen. Dette var selvfølgelig en stor sorg for
LH`s venner, men det var ligeledes en stor opgave som der blev givet vider til mig.
Nu var det lige pludselig MIG som skulle være frontfigur for Vennerne, og jeg må da
sige jeg havde mine tvivl om hvordan jeg skulle kunne løfte arven efter vores
Højtærede Præsident Karin Dinsen. Samtidig vil jeg anvende denne stund til at mindes
de ”afdøde” præsidenter; Signe og Ronald.. (stilhed 25 min.. herefter skål)
Men som dagene gik og tårerne var begyndt at størkne, blev det igen hverdag, og
solen tilsmilede mig. Ja da så jeg dette som en utrolig mulighed for at bygge vider på
det som de tidligere præsidenter har skabt.
Året 2007 og ja helt frem i 2008, var nogle travle år for mig personligt. Det var til
tider svært at finde tid til Vennerne, men på en eller anden måde lykkedes det ofte.
Nogle ting blev nedprioriteret, heriblandt en beretning til konventet i 2008.
Tiden var presset og det var en noget forvirret præsident der gik på scenen til
konventet, det var faktisk først her det gik op for mig hvad jeg havde sagt ja til. Her
sad der en flok mennesker som i et helt år havde set frem til en beretning, som de
havde gjort i så mange andre år. Jeg gik på scenen og fik holdt en frit fra leveren tale,
og jeg tror at alle ved at når konventdagen starter kl. 11:00 for bestyrelsen, ja så er der
ikke sparet på de våde varer, så det endte vist med at blive en temmelig forvirrende
men til tider morsom tale. Dette kan jeg selvfølgelig ikke garantere at det ikke bliver i
år, men jeg vil gøre et forsøg.
2008
2008 har været et travlt år for Vennerne. Vi har haft et år hvor vores hjælp har været
ønsket mange steder. LH har nu fået stablet på benene at de afholder 4 stormøder om
året. Dette har selvfølgelig krævet vores assistance da de jo ikke selv har de store
køkkenkundskaber. Og vi har gjort det med glæde.
I forbindelse med alle de her stormøder, har det lykkedes Vennerne at få et bedre
kendskab til LH og alle de aktive. Ja man må jo sige der kan være mange aktive på et
år når man skifter formand hver 4. måned :o). Men vi ser det jo blot som noget
positivt, da det jo er med til at skabe et større kendskab til LH`s venner. SKÅL for
dette!!!!!!
Sommeren bød på et lille ophold på en efterskole i Kerteminde, hvor LH afholdt deres
Intro Intro, som ikke hedder dette mere, men for os gamle vil det altid være Intro
Intro..
Og sådan et kursus kan jo ikke afvikles uden skandaler. Nu vil jeg være politisk
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korrekt og ikke nævne dem her og hænge dem ud. Jeg vil blot nævne det i korte træk.
Da LH`erne ankom til Kerteminde, er der en der lige skal ud og prøve køre deres
lejebil, (Volvo C30). Da man jo er på Fyn blandt køer og gris samt en masse marker,
kan man jo godt give den lidt gas rundt på de øde landeveje. Hvilket også føreren af
bilen her gjorde. Det resulterede i en meget sammenkrøllet bil. Dog ingen
personskader. Og her står Venner selvfølgelig til rådighed. Undertegnede afhentede 1
stk. Fiat Panda i lufthavnen, kørte den over til Ungerne, så de igen havde en bil. Kort
sagt vi er til for de små fartbøller :o)
Men alt i alt gik deres uge ophold på Fyn okay. Indtægtsadministratoren og
Præsidenten besluttede over en bunke øl torsdag aften at de ville købe en gris og grille
den. Det havde man vist aldrig prøvet før. Og så skulle det jo prøves. Det var i hvert
fald ikke tanken om 28 grader og 2 kolde kasser bajer, og opgaven hvor vi bare skulle
vende grisen hver 45 min.. nej, nej. Det var den kulinariske oplevelse der overbeviste
os.
Ja, og så til det helt vigtige.
Vores kære Vicepræsident, Kasper Ryttersgård Jacobsen (AKA Kaufmann) blev gift
d. 23. august 2008, i Lyngby Kirke, med hans fantastiske, vidunderlige og smukke
Mette Jørgensen, nu Mette Ryttersgård Jacobsen.
HJERTELIGT TILLYKKE!!!
Jeg havde selv æren af at deltage til hele arrangementet, og jeg kan kun sige, at jeg
ved, det vil blive svært for mig, som præsident at overgå et sådan arrangement. Det
var flot, og jeg var stolt af vores Vicepræsident. Han har sgu lært at lave en fest, til en
fest.
Jeg vil derfor gerne udbringe et trefoldigt HURRA for brudeparret. Hurra, Hurra &
Hurra (så gi’r han nok en Von O ☺)
Sommeren gik hurtigt og den unge Per Loft brugte tiden flittigt til at love vores hjælp
væk i de kommende måneder. Det kan nævnes at vores hjælp blandt andet er gået til
Mændenes hjem. Både i sommers til deres sommerfest, og vi havde ligeledes æren af
at servicere dem igen i december måned.
November og december var de travleste måneder for Vennerne. Stormøde,
julefrokoster og julefrokoster. Det er altid dejligt at have mange arrangementer. Så
ved vi at der er nogen der tænker på os. Jeg tillader mig at bringe de 3 kommentar som
har rørt os mest efter vi har hjulpet disse mennesker.
”Vennerne var der, og de forstod vores behov. Vi er dem evigt taknemmelig for den
hjælp som de har ydet her til vores fest. Vi vil helt sikkert bruge dem en anden
gang”
Lotte 34 År.
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”Endnu en fredag hvor den igen stod på julefrokost, det var det første jeg tænkte på
da jeg tog hjemmefra. Men så starter festen og bar personalet fik bare en stemning i
gang som vi aldrig før har oplevet. Friske drinks og frække fad, det var skønt. Det
var den bedste fest længe! TAK!!!”
Merethe 45 År
”Øl er godt, og folk der kan finde ud af at skænke det er bedre. Og de løb heller ikke
tør, og de var ikke bange for at drikke en lille en med os. Fede folk”
Johnny 27 ½ år
Så selv om det ikke er det rette forum, så husk vi er alles Venner (for 50 kr. ☺)
Mangler I hjælp eller assistance, så ring til LH’s Venners bar-ambulance”
2009
Endnu et år var rundet og hvordan kan man bedre starte januar end med et kursus i
Viborg.
Endnu engang blev der kokkereret med de store gryder og fadøls hanerne løb.
Tiden kommer også engang imellem til at vi skal takke alle dem som bruger noget af
al deres fritid på vennerne, dette har vi hidtil gjort i december med en lille julefrokost.
Grundet travlhed i december blev denne først afholdt i februar. Dog blev det til en lille
fest med lidt julefrokost samt lidt fastelavnsfest med tøndeslagning. Jeg takker
personligt alle som ønsker at bruge lidt tid på Vennerne. Og håber derfor at sådan en
fest er et lille plaster på såret for den tid som i tager fri for jeres arbejde for at hjælpe
os. TAK. SKÅL!!!!
Marts måned har budt på endnu et stormøde, denne gang i Horsens.
Her har LH valgt en ny formand. Eller vi ved jo alle at det egentlige valg foregår
fredag aften på PG-mødet, men nu lader vi dem bare være i den tro at de rent faktisk
har indflydelse på valget.
De har i år valgt flg.
Formand: Mathilde Gade Petersen
Næstformand: Joakim Eschricht Frandsen
Den rigtige formand er jo selvfølgelig Steen V. Jensen. SKÅL!!
Maj måned nærmer sig og endnu engang skal vi en tur i Fælledparken. Dette år har vi
påtaget os lidt flere opgaver. Og jeg håber at se mange af jer derinde. Hvis I ikke har
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tid til at hjælpe til, ja så blot kig forbi og lav lidt ballade så vi har noget at lave.
Til slut i denne beretning vil jeg takke alle for jeres tålmodighed med denne beretning,
som jeg nok kan kalde min første. Jeg håber dermed at I kan acceptere denne, og vil
godkende den til konventet St. Bededag.
På glædeligt gensyn
Morten Dixen
Præsident
LH`s venner
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Regnskab for LH's Venner 1/1 - 31/12 2008
Udgifter

Indtægter

Husleje og varme

0,00

Kontingent

Vedligeholdelse

0,00

Støttebeløb

Rengøring

0,00

Tilskud fra Kommunen

0,00
0,00

Børnefonden

2.136,75

Konventet

Konventet

4.412,75

Salg af øl og vand mv.

Bestyrelsen

2.569,00

Arrangementer mv.

Præsidiet
Køb af øl og vand mv.
Arrangementer mv.

0,00

Dialog/hjemmeside

3.982,50

Tilskud til LH's aktiviteter

Renteindtægter

960,13

Indtægter i alt

65.608,03

3.575,50
0,00
3.301,48

Udgifter i alt

58.223,20
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57.077,00

778,15

Andre udgifter

Årsresultatet

2.794,40

30.312,63
1.531,00

Nyhedsbrev

776,50

5.623,44

Tab på debitorer

Kontorartikler

4.000,00

7.384,83
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Balance for LH's Venner pr. 31/12
2008
Aktiver

Passiver

Debitorer

11.011,87

Kasse
Bank
Giro

5.580,14
88.724,28
0,00

Obligationer

344,50

Aktiver i alt

105.660,79

Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

98.275,96
7.384,83
105.660,79

Hensættelser

0,00

Kreditorer

0,00

Passiver i alt

105.660,79
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Vedtægter
for
LH's Venner
Kapitel 1: Navn og hjemhørsforhold:
§ 1.

Foreningens navn er: LH's Venner.

§ 2.

LH's Venner er hjemhørende i Københavns Kommune.

Kapitel 2: Formål:
§ 3.

LH's Venners formål er:
- at støtte tiltag til fremme af de merkantile uddannelser i Danmark.
- at være samlingssted for unge med interesse for handel
- at sikre gennemførsel af sociale og kulturelle arrangementer for
medlemmerne

Kapitel 3: Medlemsforhold:
§ 4.

Alle kan melde sig ind og opnår ved indbetaling af kontingentet tillige
valgbarhed.

Kapitel 4: Kontingent:
§ 5.

Kontingentet fastsættes på det årlige Konvent.

Stk. 1.

Kontingentperioden er perioden mellem 2 Konventer, kontingentet
forfalder derfor til betaling inden Konventet.

Kapitel 5: Foreningens myndighed:
§ 6.
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Kapitel 6: Konventet:
§ 7.

Konventet er LH's Venners øverste myndighed

Stk. 1.

Alle, der har betalt kontingent kan deltage på Konventet med tale- og
stemmeret.

Stk. 2.

Præsidiet kan invitere gæster med observatørstatus til at overvære
Konventet.

§ 8.

Konventet træder ekstraordinært samme efter, at mindst 3/5 af bestyrelsen
eller mindst 2/5 af medlemmerne skriftligt og med anført begrundelse
begærer dette.

§ 9.

Konventet samles en gang om året i første halvår.

Stk. 1.

Præsidiet udsender en skriftlig indkaldelse og et oplæg til medlemmerne
senest 5 uger før Konventets afholdelse.

Stk. 2.

Forslag til vedtagelse på Konventet skal være præsidiet i hænde senest 3
uger før Konventets afholdelse.

Stk. 3.

Præsidiet udsender senest 2 uger før Konventets afholdelse
program/dagsorden, indkomne forslag og regnskabet.

Stk. 4.

Præsidiet vedtager dagsordenen for Konventet, der som minimum skal
indeholde følgende punkter:
A. Valg af dirigent
B. Valg af referent
C. Beretning om årets aktiviteter
D. Regnskab
E. Fastsættelse af kontingent
F. Indkomne forslag
G. Valg af:1) Præsident
2) Vicepræsident
3) Indtægtsadministrator
4) Organisationssekretær
5) 6 bestyrelsesmedlemmer
6) 2 revisorer
H. Eventuelt
11

LH’s Venners 19. Konvent
Stk. 5.

Almindeligt stemmeflertal er gældende ved alle afstemninger dog
undtaget afstemninger om vedtægtsændringer.

Stk. 6.

Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun ske på Konventet og her
kun hvis minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 7.

Konventet og Bestyrelsen kan opstille kandidater til de folkevalgte poster.

Stk. 8.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Undtaget er dog personvalg,
hvor der er flere kandidater end poster, i de tilfælde sker valget ved
skriftlig afstemning.
Der kan ligeledes foretages skriftlig afstemning, hvis minimum 1/10 af de
fremmødte medlemmer begærer dette.

Stk. 9.

Referenten tager referat af Konventets forhandlinger og beslutninger.
Referatet udsendes til medlemmerne senest 5 uger efter Konventet.

Kapitel 6: Bestyrelsen:
§ 10.

Bestyrelsen består af Præsident, Vicepræsident, Indtægtsadministrator,
Organisationssekretær og de 6 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 1.

Bestyrelsen er mellem Konventerne LH's Venner øverste myndighed.
Bestyrelsen er ansvarlig over for Konventet.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan invitere repræsentanter fra organisationer på området til
at deltage i bestyrelsesarbejdet med observatørstatus.

Stk. 3.

LH's Venner tegnes juridisk af de på Konventet valgte medlemmer af
Bestyrelsen.

Stk. 4.

Bestyrelsen udarbejder på det første bestyrelsesmøde efter Konventet en
forretningsorden for sit og Præsidiets arbejde.

Stk. 5.

Bestyrelsen mødes minimum 2 gange årligt - den ene gang i forbindelse
med Konventet.

Kapitel 7: Præsidiet:
§ 11.

Præsidiet består af Præsident, Vicepræsident, Indtægtsadministrator og
Organisationssekretær.

Stk. 1.

Præsidiet leder mellem bestyrelsesmøderne LH's Venner. Præsidiet er
ansvarlige overfor Bestyrelsen.
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Stk. 2.

Bestyrelsen kan invitere repræsentanter fra organisationer på området til
at til deltage i Præsidiets arbejde med observatørstatus.

Stk. 3.

I tilfælde af Præsidentens afgang suppleres denne af Vicepræsidenten,
indtil Bestyrelsen har konstitueret en ny Præsident.

Kapitel 8: Økonomi:
§ 12.

LH's Venner regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 1.

Indtægtsadministratoren udarbejder til hvert bestyrelsesmøde et regnskab.

Stk. 2.

Regnskabet revideres af de 2 folkevalgte revisorer.

Stk. 3.

Regnskabet fremlægges af de folkevalgte revisorer på Konventet.

Kapitel 9: Opløsning:
§ 13.

Forslag om opløsning af LH's Venner kan kun stilles på et ekstraordinært
Konvent, der har dette som eneste punkt på dagsordenen.

Stk. 1.

Forslag om opløsning af LH's Venner skal vedtages på 2 på hinanden
følgende konventer og er kun gældende såfremt minimum 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer for dette.

Stk. 2.

Samtidig med beslutningen om opløsning skal der træffes beslutning om
fordeling af LH's Venners midler.

Kapitel 10: Fortolkninger:
§ 14.

Alt hvad disse vedtægter ikke klart foreskriver underkastes Bestyrelsens
beslutning under ansvar over for Konventet.

Kapitel 11: Ikrafttrædelse:
§ 15.

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på et Konvent.

Således vedtaget på LH's Venners 2. Konvent i København d. 29. august 1992.
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