
Referat Generalforsamling
Kreds Sydjylland 23. oktober 2019

Kredsformand Finn Harald Rasmusen bød velkommen til de 89 stemmeberettigede
medlemmer og forbundskasserer Michael Madsen som overbragte generalforsam
lingen forretningsudvalgets hilsner og hilsningstale.

1. Valg af dirigent
Peter Sandkvist, kredsformand i kreds Midt- og Vestjylland og Lene Skovsager,
faglig sekretær også kreds Midt- og Vestjylland blev foreslået og valgt.

2. Valg afreferent
Marianne Fribæk, faglig konsulent foreslået og valgt.

3. Valg af stemmetæller
Michael Soulie, Sanne Warming, Pernille Raahauge, Ann Mari Gajhede og Lilli
an Weiss blev valgt.

4. Kredsbestyrelsens beretning
Kredsformand Finn Harald Rasmussen fremlagde kredsbestyrelens mundtlige
beretning som enstemmigt blev vedtaget.

5. Regnskab 201$
Kredskasserer Mona Køhlert gennemgik regnskabet som efterfølgende blev
enstemmigt vedtaget.

6. Indkomne forslag
a. Kredsbestyrelsens stiller forsalg om at generalforsamlingen i 2020 af

holdes, som en temageneralforsamling med minimums dagsorden.
Forslaget blev motiveret af kredsformand Finn Harald Rasmussen og enstem
migt vedtaget.

b. Verdens mål, nr. 5 ligestilling mellem kønnene, nr. 12 ansvarligt forbrug
og produktion og nr. 17 partnerskaber for handling.

Forslaget blev motiveret af forslagsstiller Poul Flack-iensen og vedtaget ved
håndsoprækning med et klart flertal af ja stemmer.

7. Fremtidigt arbejde

a. Politisk interessevaretagelse, dialogmøder med samtlige kommuner og
regionen

b. Lederne, fastholde lederne som medlemmer
c. Uddannelsesområdet, oplæg på pædagoguddannelsen, repræsentati

on i UC- Syds uddannelsesudvalg
d. Tillidsrepræsentanter, Øget deltagelse i TR aktiviteterne, støtte TR’s

kompetenceudvikling
e. Sammenhæng mellem faglighed og arbejdsmiljø, fortsætte indsatsen
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for understøttelse af vores arbejdsmiljørepræsentanter
f. Famïlieplejerne, fortsat fokus på familieplejernes særlige løn- og ar

bejdsvilkr
g. Lønstrategi, nyt lønværktøj til tillidsrepræsentanterne
h. Kredsprojekt efter kongres, fortsat opfølgning af de lokalt besluttede

kongrestemaer

Efter en god debat, blev det fremtidige arbejde enstemmigt vedtaget

8. Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
a. Kredsbestyrelsen stiller forslag om at kredsbestyrelsen fastholder nu

værende antal på 13 bestyrelsesmedlemmer og at antallet af frikøbte,
vil være på 4, med en formand og 3 faglige sekretær.

Vedtaget med kun en undladt stemme

9. Budget 2020
Kredskasserer Mona Køhlert gennemgik budgetforslag 2020 som efterfølgende
blev enstemmigt vedtaget

10. Valg efter præsentation af kandidater

a. Kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem
Finn Harald Rasmussen valgt uden modkandidat
b. Faglige sekretærer
Poul Flack-Jensen, Jacob Bøegh og Mona Køhiert blev valgt uden modkandida
ter
c. Kredskasserer
Mona KØhlert, valgt uden modkandidat
d. Hovedbestyrelsesmedlemmer
Poul Flack-Jensen og Jeanette Stokholm, valgt uden modkandidat
e. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleantet for disse

Christian Freund
Søren Lønborg Kristiansen
Linda Holst
Tina Lorenzen
Ingrid Andresen
Birgitta Bojesen
Jesper Larsen
Lone Ellegaard Christensen
Charlotte Søgaard Wollesen 1.supl
Carsten Buje Johansson 2.supl
Britta Hedegaard 3.supl
Per Stevns Østenfjeld 4.supl



Side3 afS

Morten 6 D Sørensen
Jan Vestergaard
Kira Persson
Nils Jørgensen
Annette Madsen
Ejgild Christensen
Kirsten Rotbølt
Britta Hedegaard
Per Stevns Østenfjeld

Ejgild Christensen
Jan Vestergaard, suppiant

Lsupl
2.supl
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f. Kongresdelegerede og suppleant for disse

g. Kritisk revisor og suppleant for denne

Dirigent, Peter Sandkvist

Dirigent, Lene Skovsager
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.L7Referent, Marianne Fribæk


