
      
 
 
 
 

 

 

 

 

    

   

   

 

Referat af generalforsamlingen d. 10. oktober 2019 

 

Kredsformand Bitten Sohn Thomsen bød velkommen til 

forsamlingen, forbundsnæstformand Verne Pedersen og Jan 

Nielsen afdelingsformand for Dansk EL forbund, Bornholm.  

  

1. Valg af dirigent og godkendelse af 

forretningsorden. 

Jan Nielsen blev valgt. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt, og den foreslåede forretningsorden for 

generalforsamlingen blev vedtaget. 

 

41 stemmeberettigede medlemmer deltog i 

generalforsamlingen. 

 

2. Valg af referent 

Sanne Landin blev valgt. 

 

3. Valg af stemmetællere 

  Lars Paskjær og Jens Westh blev valgt. 

 

4. Beretning fra bestyrelsen – formanden har ordet  

Bitten fremlagde i korte træk kontorets og 

bestyrelsens arbejde.  

 

Bitten indledte sin beretning med at gengive en ny 

arbejdersang af Annika Aakjær; ”de store fremskridt  

kommer af de små”. Sangen er en hyldest til det 

usynlige arbejde, som gennemføres hver dag af 

arbejdsmiljørepræsentanter.   

  

Vi er tæt på dig og din hverdag. Bestyrelsens slogan 

og det, som der arbejdes efter. Desuden berørte 

Bitten budgetprocessen i Bornholms 

Regionskommune.  

 

Desuden blev ytringsfrihed berørt. MED aftalen er ved 

at blive forhandlet, idet den skal fornyes. Særligt i 

forhold til arbejdsmiljø.  

 

Socialpædagogernes 

Landsforbund 
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3700 Rønne 
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Socialpædagogerne Bornholm vil gerne være med til 

at spille medarbejderne gode med en stor faglig 

stolthed.  

 

Der blev spurgt ind til arbejdet med de faglige 

selskaber.  

 

Nogle af de faglige selskaber kører fint.  

 

Desuden var der en konstatering af, at fagforeningen 

er synlig ift. det klassiske fagforeningsarbejde.  

 

Herefter afstemning om beretningen, der blev 

enstemmigt godkendt. 

 

 

5. Kredsens regnskab 

 

Kasserer Karen Lisbet Kusk har fungerer som kasserer 

siden august 2019, og havde derfor overbragt 

fremlæggelsen til Sanne Landin, der fremlagde 

regnskabet for 2018.  

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Indkommende forslag 

Der var ingen indkommende forslag. 

 

7. Fremtidigt arbejde 

Helle fra bestyrelsen satte nogle ord på forslag til 

fremtidigt arbejde. Vi er tættere på dig og din 

hverdag er et slogan og en strategi, som bestyrelsen 

og kontoret arbejder efter og med.  

 

Det fremtidige arbejde blev enstemmigt godkendt.  

 

8. Fastsættelse af bestyrelsens størrelse 

Fortsat 5 personer. Er fastlagt i tilskuddet til kredsen. 

 

9.  Kredsens budget 2020 

Sanne orienterede om budget 2020.  

Vigtigt at pengene bliver brugt til fordel for 

medlemmerne. 

 

Kredsens budget 2020 blev enstemmigt vedtaget. 

 

10. Valg 

a. Kredsformand og HB medlem; Bitten Sohn 

Thomsen 

b. Kredskasserer; Karen Lisbet Kusk 

c. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for 

disse; Flemming Bærnthsen, Helle Rottbøll, Annette 

Andersen. Suppleanter; 1. Tina Menzel, 2. Lars 

Paskjær, 3. Conny Bøgh Møller 

d. Kongresdelegerede og suppleanter for disse; 

bestyrelsen og suppleanter. 



 

e. Kritisk revisor og suppleant for denne; 

 Jens Westh. Suppleant; Jesper Klindt 

  

11. Evt 

Bitten takkede Jan Nielsen for hans indsats som 

dirigent. 

 

   

  

Dirigent                                     Referent 

 

 

Jan Nielsen                                Sanne Landin 


