Kære medlem
Vi skriver til dig for at fortælle om, hvad der sker i vores forening for tiden. Som du måske har
bemærket, er alt ikke helt som det plejer at være.
Foreningen er løbet ind i økonomiske problemer, og det har betydet, at aktiviteterne er skrænket ind.
Vi har f.eks. for øjeblikket indstillet udgivelsen af Panbladet. På det ordinære landsmøde i november
blev den gamle landsledelses beretning stemt ned, hvorefter den trak sig. Der blev nedsat en
midlertidig landsledelse, og vi har til opgave at undersøge forskellige muligheder for foreningens
videre virke. Den opgave fik vi tre måneder til at løse, så derfor indkalder vi nu til ekstraordinært
landsmøde, hvor vi vil redegøre for vores arbejde og ideer, og hvor vi skal drøfte foreningens
fremtid.
Grundlæggende består krisen i, at det har været for dyrt at drive foreningen, som det er sket hidtil, og
derfor står vi nu med et underskud på kontoen. Konsekvensen er, at vi må omtænke foreningen, så vi
bruger vores midler mere effektivt. Det giver os samtidig anledning til at revidere vores opfattelse af,
hvordan man driver en forening i dag.
I den vedlagte skriftlige beretning, fortæller vi om økonomien og om forskellige scenarier for
fremtiden. Der er ingenting, der er givet på forhånd: Man kan gå forskellige veje, og vi skal sammen
finde ud af, hvilken vi skal vælge.
Vi forventer ikke at sende flere papirbreve ud i den nærmeste fremtid. Det er nemlig en ret
bekostelig affære. Til gengæld kan du få masser af information ved at tilmelde dig de forskellige
elektroniske nyhedsbreve, som du kan få tilsendt til din mail. Du han tilmelde dig nyhedsbreve her.
Du kan også holde dig orienteret på vores hjemmeside www.lbl.dk. Vær også opmærksom på, at
www.panbladet.dk fortsat bringer nyheder og information.
Vi håber også at se dig til landsmødet den 16. februar. Det er et vigtigt møde hvor vi kommer til at
udstikke linjerne for, i hvilken retning landsforeningens skal bevæge sig fremover. Derfor vil vi
gerne se så mange medlemmer som muligt tage del i debatten. Du skal også være velkommen til at
skrive til os. Det kan du gøre på lbl-2008@lbl.dk eller til LBL, Postboks 1023, 1007 København K.
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