
2012 Referat  
Referat fra generalforsamlingen på Bramdrupdam Kro, den 29. februar 2012. Referent: Helge Andreassen.  

1. Valg af dirigent 

Per Andersen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og 

beslutningsdygtig. 

2. Formandens beretning 

Formand Sven Rørbæk Madsen aflagde beretning, som er gengivet her på hjemmesiden i sin fulde længe. 

Han lagde blandt andet op til debat om Fagligt Forum og afskaffelse af FF både med baggrund i, at det var 

overflødigt og kostede rigtig mange penge. Udspillet fra formanden gav genlyd. 

Teddy Gehrke mente, at Fagligt Forum var godt samtidig med, at der gennem FF var mulighed for at få unge 

engageret i fagpolitisk arbejde. 

Carsten Grubach mente, at Fagligt Forum fungerer udmærket og efterlyste flere argumenter for, at vi skulle 

beslutte os for at nedlægge FF. 

Lars Lindskov medgav, at Fagligt Forum var kommet til som en nødløsning i forbindelse med, at der kun 

holdes delegeretmøde hvert andet år. Til gengæld mente han, at Fagligt Forum nu havde udviklet sig til et 

sted, hvor hovedbestyrelsen er i stand til at få udtænkt nye initiativer i et forum, hvor det hele ikke gik op i 

valgkamp. Samtidig udtrykte han ønske om, at der oftere end hvert andet år gennemføres Fag Festival. 

Formand Sven Rørbæk Madsen mente i sin replik, at det er noget overgearet, at der skal vælges delegerede 

til Fagligt Forum. Desuden kunne HB jo selv tage initiativ til tanker om, hvordan man får hævet det faglige 

indhold. 

Mie Sparre påpegede, at Fagligt Forum med baggrund i valg af delegerede har deltagelse af tordenskjolds 

soldater. Vi skal have fat i nogle andre, de unge, til at give det nødvendige spark for at tænke nyt. 

Thorbjørn Halvorsen spurgte til om man havde tænkt på et alternativ til Fagligt Forum, som kunne få de 

yngre gjort interesseret i det faglige arbejde. 

Per Roholt mente, at det er rigtig godt at bruge et par dage til at diskutere politik som det sker i forbindelse 

med Fagligt Forum. Men valget af delegerede kunne man godt ændre på. Herefter blev beretningen 

godkendt 

3. Kredsens regnskab  

I kassereren Karsten Himmelstrups fravær fremlagde Helge Andreassen det reviderede regnskab, der viste 

et overskud på 25.603 kr samt en egenkapital på 207.458 kr. Det blev ligeledes godkendt. 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Der var ikke nogen. 

5. Valg af formand for et år  

Sven Rørbæk Madsen blev genvalgt. 

6. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år 

Henrik Povlsen, formand for distriktsbladsgruppen blev nyvalgt i stedet for Peter Olesen, der ikke ønskede 

genvalg. Mie Sparre, Connie B. Schmidt og Cathrine Reinert blev genvalgt. 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter for et år 

Iben Hauschultz og Kim Kiholm blev genvalgt, mens der var nyvalg til Claus Dahl Sørensen i stedet for Dorte 

Rasmussen, der ikke ønskede genvalg. 

8. Valg af revisorer 

Knud Fryland og Ole Sørensen blev genvalgt. 

9. Fastsættelse af kredskontingent 

Det blev fastsat uændret til 25 kr. 



 


