
Valg til 
LB Foreningens 

Generalforsamling

De delegerede vælges for en periode af 4 år fra den 1. maj 
2019.

Stemmeberettiget
Stemmeret har enhver, der har været medlem af Lærer-
standens Brandforsikring siden den 1. januar 2018, og som 
har fast bopæl i valgområdet.

Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges stemmeberettigede med-
lemmer, som har fast bopæl i vedkommende valgområde.

Kandidatur skal anmeldes af 4 medlemmer fra kandidatens  

Anne Mette Toftegaard
Adm. direktør

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring - en del af LB Forsikring A/S.

De delegerede skal vælges på baggrund af deres tilknyt-
ning til:

Medlemsgruppe 1- folkeskoleområdet og medlemsgruppe 
2- undervisningsområdet uden for folkeskolen og andre 
medlemmer, uden tilknytning til undervisningsområdet.

I alt skal 16 delegerede vælges således:

Område Antal delegerede i 
medlems gruppe 1

Antal delegerede i 
medlems gruppe 2

10. Nord- & Midtjylland 3 1

11. Østjylland 4 3

12. Nordjylland 3 2

Valgområde 10 
(Nord- & Midtjylland)  

Postnr.: 7000 - 7990

Valgområde 12  
(Nordjylland)  

Postnr.: 9000 - 9990

Der udskrives hermed valg i følgende tre valgområder:

Yderligere information se www.lbforeningen.dk

Valgområde 11  
(Østjylland)  

Postnr.: 8000 - 8990

medlemsgruppe. Disse 4 medlemmer må ikke være 
delegerede og behøver ikke at have bopæl i kandidatens 
valgområde.

Anmeldelse af kandidatur til  
valget skal ske senest mandag den  
19. november 2018.

Kandidat-/stillerliste kan rekvireres hos:

LB Foreningen 
Att.: Pia Esbensen 
Farvergade 17 
1463 København K 
tlf. 33 95 73 50  
e-mail: piso@lb.dk

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, hvor der anmeldes 
flere kandidater, end der skal vælges. Hvert medlem har 
én stemme.

LB Foreningen udsender stemmesedler til alle stemme-
berettigede medlemmer i de valgområder, hvor der skal 
afholdes valg.

Stemmesedler udsendes i løbet af januar 2019.  
De skal returneres, så de er på LB’s hovedkontor senest 
den 15. februar 2019.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i marts 2019 på  
LB Foreningens hjemmeside.


