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Repræsentantskabet og nyvalgt bestyrelse 
  
Lænkens øverste myndighed, Repræsentantskabet, var samlet d. 26. 
maj på hotel Scandic i Ringsted. Bestyrelsen aflagde beretning for det 
forgangne år og efterfølgende fulgte beretning fra Novavì. 
 
Regnskabet 2017 og budget 2019 blev fremlagt og vedtaget. 
Bestyrelsens forslag til en kontingentforhøjelse blev ligeledes vedtaget. 
Der var 3 forslag til ændringer i vedtægter og love, som også blev stemt 
igennem.  
 
Valg til bestyrelsen: Som ny landsformand blev Henrik Nielsen 
(Amager Lænken) valgt.  
Desuden blev 4 nye valgt ind i bestyrelsen fra Glostrup, Maribo, Køge 
og Hvidovre. 
 
Se bestyrelsen          Læs bestyrelsens beretning  

 

 
 

Henrik Nielsen 

______________________________________________________________________________________ 
 

Sekretariatet flytter til Amager Lænken 1. juli 
  

 

 
 

Amager Lænkens kaffestue 

Som I har kunnet læse i bla. bladet Nyt fra Lænken maj 2018, 
er det nødvendigt at Landsforeningen og sekretariatet må 
spare grundet mangel på offentlige puljemidler. 
 
Det betyder, at sekretariatet flytter til Amager Lænken i Tårnby 
Sundhedshus, og samtidig bliver der færre sekretariatstimer. 
  
Vores nye adresse pr. 1. juli bliver Kamillevej 4, 1. sal, 2770 
Kastrup.  
De nye telefontider bliver kl. 10–12 mandage, tirsdage og 
torsdage.  
  
Sekretariatet  

______________________________________________________________________________________ 
 

Konference om LUA på Christiansborg 
  
Over 100 mennesker deltog i Lænkens 
konference “Når alkoholopvækst bliver en 
styrke” på Christiansborg d. 28. maj 2018, hvor 
MF Trine Torp var vært. 
 
Under konferencen blev præsenteret en ny 
rapport udarbejdet af cand.psyk., PhD Helle 
Lindgaard i forbindelse med et projekt om 
Lænkens Unge Ambassadører (LUA). 
 
Hun har fulgt en gruppe unge igennem en 

 
 

Konferencen i Fællessalen på Christiansborg 
  

årrække og kan dokumentere, at det frivillige forenings-fællesskab har stor betydning for den enkelte i 
forhold til bedre livskvalitet. 
  
Læs mere om konferencen og se præsentationerne mv.  
______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

http://laenken.dk/om-laenken/struktur-og-opbygning/lf_bestyrelse/
http://laenken.dk/pdf/?pdf=http://laenken.dk/wp-content/uploads/2018/05/2018_Bestyrelsens_beretning_Landsforeningen_Laenken.pdf
http://laenken.dk/om-laenken/sekretariatet/
http://laenken.dk/nyheder/christiansborg-konference-20180528/
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Ny rapport om Lænkens VBA-forløb 
  
"Når historien bliver historie" 
 
- en rapport af cand.psych., PhD Helle Lindgaard, som igennem 
et treårigt projekt har undersøgt om, og i givet fald hvordan, 
 
Landsforeningen Lænkens VBA-forløb (Voksne Børn fra familier 
med alkoholproblemer) og LUA-tilbud (Lænkens Unge 
Ambassadører) medfører positiv forandring for unge og voksne 
fra familier med alkoholproblemer. 
 
Læs mere og hent rapporten   
 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

Landsforeningen Lænkens stiftelsesfest lørdag d. 6/10 2018 
  

 
 

Lænken fylder 64 år. 

Vores landsforening fylder 64 år, og i år fejres det på Sjælland på 
Rødovregaard i Rødovre. 
 
Har du lyst til at være medarrangør, så send en mail til Sekretariatet 
lf@laenken.dk  
 
Du vil blive indkaldt til et planlægningsmøde kort efter sommerferien. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Sekretariatet har ferielukket i ugerne 29, 30 og 31 
 

Vi holder sommerlukket i perioden d. 14/7 til og med d. 5/8. 
 

Landsforeningen ønsker alle en dejlig sommer! 

 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Læs mere om Lænken www.laenken.dk  

 
 

Lænken er en landsdækkende brugerstyret organisation, som repræsenterer mennesker med et alkoholproblem, 
deres pårørende og børn. Vi støtter sociale fællesskaber som led i forebyggelse af alkoholproblemer. 

Lænken er uafhængig af partipolitiske, religiøse og erhvervsmæssige interesser. 
Alle aktiviteter foregår i et alkoholfrit miljø. Der kræves ikke afholdsløfte. 
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