
   
 

 
Landsgeneralforsamling D. 18. maj 2017 

Hotel Fredericia. 
 

Antal deltagere – 56 medlemmer. 
43 aktive – 13 passive 

 
Som altid startede vi med en sang. 

 
 

Valg af dirigent. 
Ane Buch blev enstemmig valgt. 

Ane startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt samt 
beslutningsdygtig. 

 

Formandens beretning. 
Denne er tidligere udsendt pr. mail. 

 
Der vil blive studietur efteråret 2018 

Landskursus vil blive 13.april 2018 
 

Birgitte Viereck: 
Takkede Anette for en god beretning, og opfordrede til, at et evt. bestyrelses- 

seminar ikke kun bliver for eksisterende bestyrelser, men evt. interesserede  
tages med. 

 
Vibeke Broman: 

Opfordrede til at beretningen udsendes – dette er gjort, men først efter 
generalforsamlingen, for at deltagere ikke skal se i papirer under selve 

generalforsamlingen. 

 
Lene Nielsen: 

Takkede også for beretningen, og syntes det var godt med et årshjul, så 
alle kan se, hvad der foregår og på hvilke tidspunkter. 

 
Susan Baerens: 

Årshjulet kommer på hjemmesiden. 
 

Ann Frederiksen: 
Takkede Anette og glædede sig over, at Anette var kommet godt i gang som 

Landsformand. 
Roste Anette for det flotte indlæg på talerstolen, ved HVR repræsentskabsmøde, 

Anette var i øvrigt den eneste på talerstolen. 
Ann er nysgerrig med hensyn til ”de gode historier” og opfordre til at de lægges På 

hjemmesiden. 

Ann fortalte om sit arbejde i IT sikkerheds forum. 
Ann er stadig i erhvervsforum for enklere regler, deres mål var at 80% 



   
ville blive gennemført, det viser sig at 85% af forslagene er gennemført, 

så det er ok ! 
Der vil komme forslag om at der kun komme nye regler 2 x årligt, med  

mindre det er yderst vigtigt, dette for at firmaer ikke bliver pålagt nye 
regler hele tiden. 

Ann sluttede af med et citat fra Niels Techen (HVR)  
”Når vi står sammen – er vi ikke til at komme udenom ” 

 
Elsebeth Dige: 

Takkede Anette og roste hende for mange gode tiltag. 
 

Toni Clausen: 
Spurgte med hensyn til PFS der fik udleveret vores mail, i forbindelsen med 

vores/deres kampagne. 
Anette svarede på dette, at det ikke var reklame eller salgs øjemed, 

men en information som PFS ville give med hensyn til den rigtige pensions- 

ordning for den enkelte. 
 

 
Formandens beretning blev godkendt med bravur! 

 
 

Idet tiden løb, blev det vedtaget at vente med regnskab til efter frokost 
 

 
Valg af næstformand. 

Dorthe Hansen – Sjælland - blev genvalgt. 
 

Valg af kasserer. 
Vika Bæch-Laursen – Sjælland – blev genvalgt. 

 

Valg af intern revisor. 
Birgit Lorentzen – Sønderjylland – blev genvalgt. 

 
Fastlæggelse af næste års generalforsamling. 

Datoen er 24. maj 2018, hvorhenne gives besked om senere. 
Men det bliver ikke Nyborg, de har fældet vores træ som blev plantet 

i forbindelse med vores 25 års jubilæum og skiltet med navn og årstal 
er væk. 

 
 

 
Aflæggelse af regnskab. 

Vika Bæch-Laursen (kasserer) fremlagde regnskabet. 
Regnskabet var udsendt. 

Bogtrykker er honorar til redaktør ( tidligere) Hanne Lund 2 blade samt 

Elisabeth Weber 1 blad. 
Formandens løn udbetales 2 gange årligt og udbetales som honorar.  



   
Formandens løn er 43.367,-kr. og  Kasserer 16.063,- kr. disse dyrtidsreguleres. 

 
Regnskabet blev godkendt. 

 
Budgettet var godkendt af hovedbestyrelsen på sidst HB møde og var  

ikke med, men eftersendes. 
Overskud på landskursus, vil blive brugt til ”gode” foredragsholdere som 

bekendt er temmelig dyre. 
 

Pengene på Landskursus konto, bruges evt. til landsseminar. 
Vedrørende Folkemødet på Bornholm er der ikke et buget, men PFS har 

givet 15.000,- kr. til medlemshvervning. Derudover var der bred enighed 
om, at det var OK at bruge de nødvendige penge til dækning af omkostningerne. 

 
Kontingent fordeling. 

Kontingent fordeling mellem landsforeningen og lokalafdelingerne vedtages 

uændret. 
 

Behandling af indkomne forslag. 
Forslag – vedhæftet. 

Forslag fra Landsledelsen. 
Kontingentopkrævning for passive medlemmer. 

Ordlyden ændres. 
Dette blev enstemmigt vedtaget. 

 
Forslag fra Østjylland: 

Der var en del diskussion om dette. 
Lis Jensen: 

Er det juridisk ok ? 
Ane Buch havde undersøgt det hjemmefra, og hvis det bliver vedtaget er det ok. 

 

Elisabeth Dige: 
Mente ikke det var ok, at udelukke medlemmerne. 

 
Lone Laursen: 

Det må være formandens opgave, at sørge for kontingentet bliver betalt. 
 

Bente Svendsen: 
Idet det var København der var grundlæg for denne debat, fortalte Bente, at 

grunden til den ikke betalte kontingent opkrævning var at lokal- og landskasseren 
var uenig om et temmelig stort beløb, Bente nævnte at hun ikke har ville ”blande” 

sig i denne diskussion, da det måtte være kassernes opgave, at få tingene bragt i  
orden, Bente er nu ekstra opmærksom på, om tingene bliver betalt til tiden. 

 
Debatten fortsatte lidt, men man blev enige om, at dette var 1. gang i 50 år, 

og alle nu var opmærksom på problemet. 

Østjylland fastholdt sit ændringsforslag og der blev afholdt afstemning. 
10 for ændring - 33 imod – ingen neutrale. 



   
Ændring nedstemt. 

 
 

 
Eventuelt. 

Anette takkede Dorthe Mehlbye for den tid, hun har udsendt nyhedsbreve,  
men p.g.a. travlhed, måtte Dorthe stoppe. 

Dorthe modtag blomster samt gavekort. 
Birgitte Viereck meldte sig under banen, og vil gerne fortsætte med at  

udsende nyhedsbreve, dette blev budt velkommen med klap ! 
 

Anette havde udlovet et par gode flasker vin til lodtrækning af ”gode historier” 
Ane Buch stod for lodtrækningen som blev: 

Nr. 3 – Karen Marie Karlsen – Esbjerg 
Nr. 12 – Laila Haarh Hansen – Esbjerg 

Nr. 7 – Lene Hansen – Sønderjylland 

Tak for historierne. 
 

Dorthe Hansen fortalte lidt om Landskonferencen i Sjællands afdeling  
d. 3. – 4. november 2017 i Næstved. 

Vi skal f.eks besøg Káhler og få lidt ”Takt og Tone” 
Dem der vil komme torsdag, skal selv bestille ekstra overnatning. 

Der vil snarest komme nærmere invitation. 
 

Birthe Marie Jensen: 
Fortalte at en ny hjemmeside er undervejs. 

 
Christiansborgmøde er flyttet til d. 22. februar 2018 p.g.a. kommunevalg. 

 
 

 

Tak for en dejlig generalforsamling !!! 
 

 
 

Referent 
Bente Svendsen 

 
 

 
 


