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Aflysning af generalforsamling i Aarhus 
Til samtlige medlemmer af LLO i Aarhus 

 

 

I har for nylig modtaget en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling i LLO-Aarhus 
den 30. november 2015.  Indkaldelsen er udarbejdet og udsendt i strid med LLO 
Hovedbestyrelses beslutning og vi skal derfor meddele, at generalforsamlingen ikke vil 
blive afholdt.  

 

Baggrunden, den fremtidige medlemsservice og ny generalforsamling… 

Der har igennem de sidste måneder været en del uro og samarbejdsvanskeligheder i LLO Aarhus, 
bl.a. som følge af den generalforsamling, der blev afholdt i foråret, en generalforsamling LLOs 
Hovedbestyrelse efterfølgende har underkendt på grund af flere kritisable forhold: 

• Bestyrelsen i LLO Aarhus havde forud for mødet modtaget henvendelser fra 
medlemmer der ikke var indkaldt til generalforsamlingen.  

• Der blev ikke lavet indskrivning i forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen, 
hvilket betød, at medlemskab ikke blev dokumenteret og at ikke-medlemmer i realiteten 
kunne komme ind fra gaden og deltage på mødet med stemmeret.  

• Ovenstående samtidig med, at medlemmer ved mødets start blev frataget deres 
medlemsrettigheder på meget tvivlsom vis. 

 

De føromtalte samarbejdsvanskeligheder kan, for størstedelens vedkommende, føres direkte 
tilbage til samarbejdsproblemer mellem de ansvarlige for det eksterne driftssamarbejde NMS og 
bestyrelsen for LLO Aarhus:  

• Dette samarbejde har igennem længere tid været præget af mistro og manglende 
overholdelse af indgåede aftaler og samarbejdet med driftsenheden er derfor opsagt 
med udgangen af 2015. 

 

Bestyrelsen har ikke haft noget at udsætte på de enkelte ansatte på kontoret i Nørre Alle, men kan 
naturligvis ikke acceptere, at NMS ikke overholder indgåede aftaler, men derimod lægger 
hindringer i vejen for, at LLO Aarhus kan fungere som bestyrelse og forening.  

 

 



	

	

Landsorganisationen har på denne baggrund og i samarbejde med LLO Aarhus og andre jyske 
afdelinger i LLO arbejdet på at oprette et nyt kontor med juridisk medlemsrådgivning og 
sagsbehandling:  

• Dette nye kontor åbner i Aarhus den 1. januar 2016.  
 

• Kontoret vil blive bemandet og drevet af Landsorganisationen og der vil være mulighed 
for både personligt fremmøde, samt henvendelse pr. telefon, brev og mail.  
 
 
 

I perioden frem til det nye kontor slår dørene op, har LLO Aarhus etableret et midlertidigt 
samarbejde med advokatfirmaet Zacher Advokater, der vil være behjælpelig med både 
igangværende og nye sager for medlemmerne i Aarhus:  

• I kan finde kontaktinformation til Zacher Advokater på Lejernes LO´s hjemmeside 
www.lejerneslo.dk under Aarhus afdelingen.  
 

 

 

Vi glæder os til at præsentere jer for vores nye LLO kontor i Aarhus. I vil inden længe modtage en 
invitation til vores åbningsreception, hvor vi håber at se rigtig mange af de lokale medlemmer 

Bestyrelsen for LLO Aarhus afventer i skrivende stund stadig både bilags- og regnskabsmateriale, 
samt den endelige kontingentafregning fra NMS driftssamarbejdet, når disse forhold er på plads vil 
der blive gennemført en ekstern revision, udarbejdet et regnskab og   

• indkaldt til en ny generalforsamling i LLO Aarhus.  
 

 

Eventuelle spørgsmål til ovenstående orientering kan rettes til bestyrelsen for LLO Aarhus på mail 
llo.aarhus@gmail.com eller til Landsorganisationen på mail llodk@llodk.dk 

 

Med venlig hilsen 

Ole Koch Rasmussen, formand for LLO Aarhus 

Helene Toxværd, landsformand for Lejernes Landsorganisation 

 

 


