
Referat   af   generalforsamling   i   ’Journalisterne’   
  

1. Valg   af   dirigent   
2. Bestyrelsens   beretning   
3. Godkendelse   af   regnskab  
4. Forslag   fra   bestyrelsen   og   medlemmer.     

Forslag   fra   medlemmer,   der   ønskes   behandlet   på   generalforsamlingen,   skal   være   bestyrelsen   
skriftligt   i   hænde   senest   en   uge   før   generalforsamlingen.   

  
4a: Forslag   fra   bestyrelsen:  Vedtægterne   tilrettes,   så   der   fremover   står "Foreningens   ledelse   
varetages   af   en   bestyrelse,   bestående   af   formand,   næstformand   og   yderligere   7   medlemmer   samt   3   
suppleanter,   der   alle   vælges   for   et   år   af   gangen   på   den   ordinære   generalforsamling,   der   holdes   i   
april   måned."   

  
Ændringen   består   i,   at   formuleringen   i   dag   er   "   minimum   2   suppleanter".   

  
Begrundelse:  Bestyrelsen   ønsker,   af   hensyn   til   budgetlægningen,   at   have   en   fastsat   
maksimalstørrelse   på   antallet   af   deltagere   ved   bestyrelsesmøderne.   Bestyrelsen   vurderer,   at   12   
personer   er   en   fornuftig   størrelse   til   at   løfte   det   frivillige   arbejde.   

  
4b: Forslag   fra   bestyrelsen:  Vedtægterne   ændres   redaktionelt   således,   at   ordet   
"Interesseforening"   erstattes   af   ordet   "Specialforening".   

  
Begrundelse:  Delegeretmødet   skal   i   år   tage   stilling   til   et   forslag,   stillet   af   Journalisternes   bestyrelse   
samt   Hovedbestyrelsen,   om   at   ændre   foreningens   status   til   en   Specialforening.   Hvis   forslaget   
vedtages,   skal   dette   afspejles   i   vedtægterne.Forslaget   bortfalder,   hvis   delegeretmødet   ikke   vedtager   
ændringen.   

5. Godkendelse   af   budget   og   kontingentfastsættelse   
6. Valg   af   formand   
7. Valg   af   næstformand   
8. Valg   af   øvrig   bestyrelse   
9. Valg   af   suppleanter   
10. Valg   af   revisor   og   revisorsuppleant  
11. Eventuelt   

Ad   1:   Hans   Jørgen   Dybro   blev   valgt   �l   dirigent.   Here�er   konstaterede   han,   at   generalforsamlingen   ifølge   
vedtægterne   var   lovligt   indkaldt.   

På   grund   af   forsinkelser   i   Hovedbestyrelsen   var   formanden   fraværende   under   generalforsamlingens   start,   
hvorfor   pkt.   3   ’Godkendelse   af   regnskab’   blev   gennemgået   som   det   første   punkt.   

Ad   3:   Kassereren   gennemgik   regnskabet   ,   der   blev   godkendt   uden   kommentarer.   

Ad   2:   Formanden   aflagde   sin   beretning,   hvor   opstartsarbejdet   og   foreningens   arbejde   blev   beskrevet.   Der   
var   ros   fra   salen,   der   også   godkendte   beretningen.     



4a)   Blev   enstemmigt   vedtaget.   

4b)   Blev   enstemmigt   vedtaget.   

Ad   5:   Budge�et   for   det   kommende   år   blev   gennemgået   og   godkendt.   

Ad   6:   Rasmus   Mark   Pedersen   blev   genvalgt   som   formand.   

Ad   7:   Bent   Stenbakken   genops�llede   �l   posten   som   næs�ormand.   Allan   Boye   Thulstrup   valgte   også   at   
ops�lle.   Der   var   en   kort   introduk�on   af   de   to   kandidater   e�erfulgt   af   lidt   debat,   hvore�er   der   blev   skredet   
�l   skri�lig   afstemning.   Bent   Stenbakken   blev   valgt   med   23   stemmer   mod   Allan   Boye   Thulstrups   10.   

Ad   8:   Der   var   fire   personvalg,   men   det   blev   ikke   aktuelt   med   kampvalg.   

7   bestyrelsesmedlemmer   blev   valgt:   Allan   Boye   Thulstrup,   Jimmi   Willemoes   Jensen,   Niels   Peter   Arskog,   Jørn   
Albertus,   Mar�n   Hammer,   Pernille   Mac   Dalland   og   Anne   Serlev.   

Ad   9:   3   suppleanter   blev   valgt:   Lene   Rimestad,    Je�e   Sachs    og    Morten   Mørch   

Ad   10:   Anders   Stoffer   blev   valgt   �l   revisor   og   Villy   Dall   blev   hans   suppleant     

Ad   11:   Ingen�ng   �l   punktet   Eventuelt.   

  

For   referat:   Jimmi   Willemoes   Jensen   

  

  

  

  

  

  


