
Referat fra generalforsamling den 26 marts 2009. 

 
 
 

  1.  Godkendelse af forretningsorden 

       Godkendt. 
 

  2.  Valg af dirigent 

       Ebbe Jacobsen fra forbundet blev valgt. 
 

  3.  Godkendelse af dagsorden 

       Godkendt. 
 

  4.  Valg af stemmetællere 

       Olaf Sletten Jørgensen, Conni Olsen, Hanne Jensen og Asta Sloth Lyk. 
 

  5.  Valg af 2 referenter 

       Helle Jensen og Joan Pedersen 
 

  6.  Bestyrelsens beretning 

       Beretningen vedlagt. Enstemmigt vedtaget. 

     

  7.  Regnskab 

       Jette Madsen fremlagde regnskabet. 

       Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 

8. Fremlæggelse af budget 2009 

Jette Madsen fremlagde budgettet. 

       

  9.  Indstillinger:  

a) Indstilling fra lønudvalget. 

Lønudvalget indstiller en fastholdning af den nuværende løn. Enstemmigt 
vedtaget. 
 

10.  Indkomne forslag 

a) Vedtægtsændringer 

Vedtægterne blev gennemgået systematisk, hvorefter forsamlingen vedtog 
følgende:  
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§1: Ændringen enstemmigt vedtaget 

§2: Ændringen enstemmigt vedtaget 

§3: Ændringen enstemmigt vedtaget 

§4: Ændringsforslaget vedtaget med stor majoritet. 2 stemmer imod. 4  
      Undlader at stemme.  
§4, bilag 1. Kiropraktor og fysioterapeut. Forslaget vedtaget med meget stor  
      majoritet. 1 stemmer imod. 1 undlader at stemme.  
§4, bilag 1. Psykologbistand. Forslaget forkastet med meget stor majoritet. 36  
      stemte for, 5 undlader at stemme.  

§5: Ændringsforslaget enstemmigt vedtaget 

§6: Ændringsforslaget enstemmigt vedtaget 

§7: Ændringsforslaget enstemmigt vedtaget 

§8: Ændringsforslaget enstemmigt vedtaget 

§9: Ændringsforslaget enstemmigt vedtaget 

§10: Ingen ændringer 

§11: Ændringsforslaget enstemmigt vedtaget 

§12: Ændringsforslaget enstemmigt vedtaget 

§13: Ingen ændringer 

§14: Ingen ændringer 

§15: Ingen ændringer 

§16: Ændringsforslaget enstemmigt vedtaget 

Protokollat nr. 1: Ændringsforslaget enstemmigt vedtaget, med ændring af linie 
fire, hvor antallet af bestyrelsesmedlemmer rettes til 4, således der vælges 2 i 
ulige år og 2 i lige år.  

 

b) Forslag om nye kriterier vedrørende fysioterapeut/kiropraktor er uaktuelt, da   
vedtægts ændringerne vedrørende §4, bilag 1 blev vedtaget.  
 

11.  Fastsættelse af kontingent for 2009 

a) Forudsat generalforsamlingens godkendelse af afdelingsbestyrelsens forslag 
vedr. afdelingslovene §4 samt bilag 1, foreslåes afdelingskontingentet nedsat 
med kr. 7,- pr. måned.  

Vedtaget med meget stor majoritet. 1 stemme imod, Ingen undlod.  
 

b) Forudsat forkastelse af afdelingsbestyrelsens forslag vedr. afdelingslovenes §4 
samt bilag 1,  og i stedet vedtagelse af pkt. 10b, indstilles der uændret 
kontingent til godkendelse.  
Punktet uaktuelt, da vedtægtsændringerne vedrørende §4 bilag 1 blev 
vedtaget.  

c)  
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12.  Valg:  

       Fremmødte 183 heraf 181 stemmeberettigede. 

a) Valg af afdelingsformand: Mona Pedersen er afgået pga. helbredsmæssige 
årsager. Opstillet kandidat til pkt. 12a: René Johansen. 

René Johansen blev valgt. 
 

b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem.  

Punkterne b og c blev slået sammen og valgte blev. Helle Jensen og Birgitte 
Martensen 

c) Valg af 1 bestyrelsesmedlem – Helen K. Christensen – ønsker ikke genvalg. 

Opstillede kandidater til pkt. 12b + 12c: Birgitte Martensen, Rose Ludvigsen og 

Helle Jensen. 
 

d) Valg af 1 suppleant - Birgitte L. Martensen – ønsker genvalg.  

Da Birgitte Martensen blev valgt som ordinær bestyrelsesmedlem besluttede  

generalforsamlingen at man kunne opstille direkte fra salen. Fra salen opstil- 

lede Heidi Hansen og Karin Brassøe Henriksen. 

Valg af suppleanter punkt d,e og f, blev som følger. 

1. supp.  Pia Hørlück 

2. supp. Heidi Hansen 

3. supp. Karin Brassøe Henriksen 
 

e) Valg af 1 suppleant  - Anders Vanggard – ønsker ikke genvalg. 
Opstillet kandidat til pkt. 12e: Pia Hørlück.    
      

f) Valg af 1 suppleant – Birthe Løgtved – ønsker ikke genvalg.  
 

g) Valg af 1 bilagskontrollant – Rena Hansen – ønsker genvalg 

Rena Hansen genvalgt. 
 

h) Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant – Rose Ludvigsen – ønsker ikke genvalg 

Ingen kandidater. Generalforsamlingen besluttede også her at man kunne op- 

stille fra salen. Per Nielsen opstillede og blev valgt. 
 

i) Valg af 1 fanebærer – Egon Olesen – ønsker genvalg.  

Egon Olsen blev genvalgt. 
 

j) Valg af  1 fanebærersuppleant – Anni Kristensen – ønsker genvalg 

Anni Kristensen blev genvalgt.  
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k) Valg af 3 medlemmer til lønudvalget. Susan Myrdal, Karin Brassøe Henriksen og  
Olaf Sletten Jørgensen ønsker genvalg. 

Susan Myrdal og Olaf Sletten Jørgensen blev genvalgt. Da Karin Brassøe Henriksen 

opstillede som supp. til bestyrelsen og blev valgt, besluttede generalforsamlingen 

at man også her kunne opstille direkte fra salen. Jette Abildgård stillede op og  

blev valgt. 

 
 

13. Afslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referanter: 

 
 

Helle Jensen           Joan Pedersen 
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Ebbe Jacobsen 

 

 

 

 


