Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Dagsorden:
Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard
1. Valg af dirigenter
2. Valg af referenter
3. Valg af stemmetællere
4. Gæstetaler ved forbundskasserer
5. Kredsbestyrelsens beretning
6. Kredsens regnskab for 2012
7. Indkomne forslag
8. Fremtidens arbejde
9. Fastsættelse af kredsbestyrelsen størrelse og antallet af frikøbte
10. Kredsens budget for 2014
11. Valg efter præsentation af kandidater
a. Kredsformand
b. Hovedbestyrelsesmedlemmer
c. Faglige sekretær
d. Kredskasserer
e. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
f. Kongresdelegerede og suppleanter
g. Kritisk og suppleant
12. Eventuelt
13. Afslutning ved kredsformanden

Kredsformand Hanne Ellegaard bød velkommen.
Ad. 1 Valg af dirigenter
Palle Hansen og John Nielsen blev valgt.
Generalforsamlingen blev erklæret lovlig indvarslet.
Følgende rettelser blev præciseret:
Anne Mette Mikkelsens oplæg på side 25 i generalforsamlingsbladet var gledet ud.
Det blev præciseret, at hun p.t. er 2. suppleant til bestyrelsen.

Der var indskrevet 27 medlemmer

Ad. 2 Valg af referenter

Anja Kaspersen og Lis Svanberg blev valgt.
Det gives meddelelse om, at man suspendere generalforsamlingen indtil kl. 16.45 i håb om, at der er
flere medlemmer der kan nå frem trods vejret.
Kl. 16.43 gives der meddelelse om, at man suspenderer endnu engang til kl. 17.45
Kl. 16.54 gives der meddelelse om, at der afholdes spisning kl. 17.30 og at man mødes igen kl. 18
hvor man vil tage endelig stilling til om man vil genoptage generalforsamlingen.
Kl. 18.08 genoptages generalforsamlingen.
Der stilles forslag om, at man suspendere generalforsamlingen og genoptager igen d. 6. november,
idet der kun er lykkedes 41 ud af 116 tilmeldte medlemmer at nå frem.
Thomas Petersen stiller modforslag om, at rykke genoptagelsen yderligere en uge så man har
mulighed for at kunne nå at bytte vagter.
Bestyrelsen indstiller til at man genoptager generalforsamlingen d. 14. november.
Dette vedtages.

Genoptagelse af generalforsamlingen d. 14. november

Der bydes velkommen af dirigenterne.
Der var på det tidspunkt 77 indskrevne – ved afstemningerne var der 88 indskrevne.
Ad. 3 Valg af stemmetællere
Følgende stemmetællere blev valgt:
Kim Søby
Lis Høier
Jane S. Larsen
Brian Dahl
Sarah Bro
Lasse Gredahl
Marianne Nissen
Hanne Vacher
Kim Andersen

Ad. 4 Gæstetale
Forbundskasserer Kaj Skov Frederiksen holdt tale

Ad 5. Kredsbestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev gennemgået af kredsformand Hanne Ellegaard, næstformand Poul Erik
Pedersen og bestyrelsesmedlem Lotte Kirk Hansen.
Den skriftlige beretning var optrykt i medlemsbladet.
Efter debat blev beretningen vedtaget med en enkelt stemme imod.

Ad 6. Kredsensregnskab for 2012
Kredsens regnskab blev gennemgået af kredskasserer Roger Lundberg.
Det var optrykt i det skriftlige materiale på s. 28
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7. Indkomne forslag
a) Der var fremsat forslag fra bestyrelsen om et støttebidrag til International Børnesolidaritet
på 6.000 kr.
Forslaget var udleveret og blev gennemgået af kredskasserer Roger Lundberg.
Bestyrelsen foreslog på generalforsamlingen, at forslaget skulle ændres til også at indeholde
et støttebidrag på 4.000 kr. til Dansk Folkehjælp pga. katastrofen på Filippinerne.
Ændringen blev enstemmigt vedtaget.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
b) Bestyrelsen havde fremsat forslag om en minimumsdagsorden dog incl. budget til
generalforsamlingen til næste år.
Forslaget var udleveret og blev gennemgået af kredskasserer Roger Lundberg.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
c) En TR gruppe i Odense Kommune havde fremsat forslag om ændret TR struktur.
Forslaget var udleveret og blev gennemgået af TR Lis Nielsen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
d) Bestyrelsen havde fremsat forslag til strategi for arbejde med overenskomsten 2013.
Forslaget var vedlagt og blev gennemgået af kredsformand Hanne Ellegaard.
Efter en del debat blev forslaget enstemmigt vedtaget.

Ad 8. Fremtidigt arbejde
Kredsformand Hanne Ellegaard gennemgik det fremtidige arbejde.
Det var optrykt i det skriftlige materiale s. 27.
Efter en del debat blev punktet enstemmigt vedtaget.

Ad 9. Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
Kredsbestyrelsen ønsker at bestyrelsens størrelse fortsættes uændret.
Punktet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 10. Kredsens budget for 2014
Budgettet blev gennemgået af kredskasserer Roger Lundberg.
Efter en kort debat blev budgettet enstemmigt vedtaget.

Ad 11. Valg
a) Kredsformand
Hanne Ellegaard blev genvalgt
b) Hovedbestyrelsesmedlemmer
Hanne Ellegaard
Poul Erik Pedersen
Roger Lundberg
Lotte Kirk Hansen
blev alle genvalgt
c) Faglig sekretær
Poul Erik Pedersen blev genvalgt
d) Kredskasserer
Roger Lundberg blev genvalgt
e) Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Tina Frydenlund 90 stemmer
Jesper Pedersen 66 stemmer
Bente Klausen 63 stemmer
Valter Mathiassen 59 stemmer
Anne-Dorte Tuemose 57 stemmer
Helle Storbank 53 stemmer

Thomas Petersen 53 stemmer
Torben Schiermer 52 stemmer
Peder staunfeldt-Larsen 52 stemmer
Suppleanter blev Anne Mette Mikkelsen og Kurt Haaning
f) Kongresdelegerede og suppleanter
Ib Poulsen 68 stemmer
Lisbeth Kaalby 66 stemmer
Holger Torp 59 stemmer
Ann Fruergaard 53 stemmer
Ulla Øllgaard Jensen 49 stemmer
John Rasmussen 48 stemmer
Erik Bjarne Clemmensen 42 stemmer
Didde Lyneborg 40 stemmer
Anne-Lise Sommer 37 stemmer
Lis Nielsen 36 stemmer
Jens Jørgen Carstensen 33 stemmer
Lise Rudbæk 25 stemmer
Suppleanter blev Anne Mette Mikkelsen, Finn Højgaard, Hanne Vacher, Kurt Haaning og
Jan Bang i nævnte rækkefølge.
g) Kritisk revisor
Thommy Neesgaard blev genvalgt
John Rasmussen blev valgt som suppleant

Ad 12. Evt:
Der var ingen bemærkninger
Ad 13. Afslutning ved Kredsformanden
Der blev takket for en god generalforsamling.
Der blev delt gaver ud til afgående bestyrelsesmedlemmer.

