
 

Referat af generalforsamling d. 20. marts 2007 i Hammel  

Ca. 70 stemmeberettigede medlemmer deltog i generalforsamlingen i InSide i Hammel.  

Jørgen Lykkeskjold  blev valgt som dirigent.  

Den foreslåede forretningsordenen blev godkendt.  

Kredsformanden, Lasse Kjeldsen , fremlagde den mundtlige beretning. 

Debatten om beretningen drejede sig bl.a. om: 

- efterlysning af medlemsmøder, f.eks. i forbindelse med efterårets protester vedr. de kommunale budgetter 
- bedre kommunikation med hovedstyrelsesmedlemmer 
- det psykiske arbejdsmiljø, herunder arbejdsbetingede sygdomme og stress 
- seniorordninger og personalepolitik 
- bedre inddragelse af de yngre medlemmer, f.eks. om løn, arbejdsforhold og psykisk arbejdsmiljø 
- situationen på UU-Farvskov 
- OK08, herunder debatten om brug af midler til efteruddannelse 
- elevplaner og andre nye opgaver 

Efter en livlig debat blev beretningen vedtaget med  overvældende flertal (én udlod at stemme) 

Regnskab 2006  

Christian Poulsen gennemgik regnskab og balance pr. 31. dec. 2006. 

Regnskabet er underskrevet af kredsstyrelsen og det er godkendt af de kritiske revisorer og revisionsselskab. 

Der var spørgsmål vedr. bankrenter,  lokaleudgifter og for store udgifter. 

Christian redegjorde for forholdene og understregede, at der har været ubehagelige engangsudgifter i 2006.    

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

Fastsættelse af vederlag, budget og kontingent:  

Christian fremlagde kredsstyrelsen forslag. Der er en fejl vedr. frikøbstimer, som skal være 4.400 timer. 

Christian: Nu 625 medlemmer i fraktion 1 og 2. Der er regnet med 600 fuldtidsbetalende medlemmer i budgettet. 

Vederlag og kontingent: Enstemmigt vedtaget.  

Det fremsatte forslag vedr. ændring af § 8 stk. 6 b lev trukket tilbage , da der er nogle uklarheder om 
forslaget.  
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Forslag til generalforsamlingsvedtagelse om ”Kredss tyrelsens bemyndigelse til at træffe beslutning i 
forbindelse med køb, salg og belåning af fast ejend om”  blev fremlagt af Christian Poulsen. 

Det blev understreget, at der ikke er tale om nogen aktuel situation, og at det udelukkende er tale om lokaler til 
kontorhold og møder.  

Forslaget blev vedtaget med klart flertal (7 stemte  imod)  

Eventuelt:  

Der var bl.a. spørgsmål om, hvem der skal være medlem af HOVED-MED og hvem der afgør det. 
Lasse svarede, at kredsen går efter at få to medlemmer af hoved-MED og at det i givet fald sikkert vil blive 
Lasse og Jan Ovedal. 

Afslutningsvis takkede Lasse alle deltagerne i generalforsamlingen - og takkede særligt dirigenten for god 
ledelse af generalforsamlingen. 

Redigeret af Erling Andersen d. 25. marts 2007 
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