Valby den 24-04-2021

Referat af virtuel generalforsamling i Faglig Puls
lørdag den 24. april 2021, kl. 12.30

Velkomst ved formand Dennis Mahnkopf.
Der var 14 stemmeberettigede, 2 aldersmedlemmer og 5 var tilmeldt, men deltog ikke.
Gæst fra Serviceforbundets ledelse og medlem af Faglig Puls: næstformand Finn Johnsen.
Derefter en kort præsentation af bestyrelsen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent:
Finn Johnsen blev valgt til dirigent. Lisbeth Jensen blev valgt til referent.
Finn Johnsen fik ordet, og takkede for valget. Dirigenten kunne konstatere, at
generalforsamlingen er varslet rettidigt. Dagsorden var udsendt rettidigt, og at denne
generalforsamling var lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten delte dagsordenen på
skærmen og læste dagsordenen op. Punkt 2; valg af stemmeudvalg mente dirigenten ikke
var aktuel, da det var en virtuel generalforsamling. Det blev oplyst, at der var mulighed for
skriftlig/hemmelig afstemning. Punkt 2 stryges.
Forretningsordenen blev godkendt og ønskedes ikke oplæst.
Dirigenten gav ordet til formanden for mundtlig beretning.

2. Valg af stemmeudvalg:
Ikke aktuelt.

3. Beretning ved formand Dennis Mahnkopf:
Formanden indledte sin mundtlige beretning med, at vi – ligesom i den skriftlige beretning
– nok ikke kunne komme uden om Corona, da det nu har præget vores hverdag i over et år.
Formanden fortsatte:
Jeg tror godt vi kan stå inde for, at vi er ved at være godt trætte, men opfordringen skal
stadig lyde, hold ud, hold afstand, hold rene hænder, og husk mundbind, det skal nok blive
godt igen.
Vi i bestyrelsen har ikke udmeldt nogen form for holdning, hverken om det er den rigtige
beslutning Mette og partierne har taget, eller om der ud fra vores synspunkt var andre
muligheder. Det vi har kunne glæde os over er, at der har været enighed om, blandt andet
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ved trepartsforhandlinger, at der skulle aftales hjælpe pakker, og vi tror at disse pakker
netop har gjort, at arbejdsløsheden ikke er steget så voldsom som frygtet.
Ydermere kan det glæde os, at for de arbejdsløse suspenderede man 2-års reglen.
Det gav jo heller ikke mening, at de ledige skulle søge job i en tid, hvor næsten alle
virksomheder var lukkede ned.

I 2020 gik vi i gang med overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked, lige
som Corona brød ud og samfundet lukkede ned.
Det var hårdt. Der skulle tages beslutninger, om det var muligt at mødes til
forhandlingerne, og hvor mange kunne deltage i selve forhandlingerne.
Vi var ikke interesseret i virtuelle forhandlinger, da en typisk forhandling tager omkring ca.
6 timer og op efter.
Ovenikøbet måtte vi - for første gang i min tid - en tur i Forligsinstitutionen på
tandteknikerområdet inden for Danske Dental Laboratorier (DDL). Igen med
begrænsninger.
Vi var de sidste der forlod Forligsinstitutionen, da de lukkede ned lige efter.
Men alle overenskomster kom i hus og med rimeligt gode resultater efter
omstændighederne.
I starten af 2021 skulle vi på den igen, men denne gang var det på det offentlige område og
der sidder vi ikke med ved selve forhandlingsbordet.
Disse forhandlinger sluttede ved udgangen af februar 2021, og også her mener vi, at det
var det bedst opnåelige resultat.
I 2018 fortalte vi, at forbundshuset var fyldt op, og det er det stadig, men ved at lave en
større ombygning så er det lykkedes at skabe lidt mere plads, således at vi nu kan huse DSU
på 1. sal sammen med selve Serviceforbundet.
Om det bliver godt eller ej skal være usagt, men forbundet er nødsaget til at finde på
utraditionelle måder for at få økonomien stabiliseret, efter at Ejendoms- og
Servicefunktionærernes Landssammenslutning (ESL) har meddelt, at de udmelder sig af
Serviceforbundet i 2023.
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Huset på Ramsingsvej har stort set været lukket i hele 2020, selvfølgelig pga. Corona. Alle
har arbejdet hjemmefra og formanden spurgte dirigenten til, hvordan det var gået. Finn
Johnsen svarede kort, at det var gået fantastisk.
Ind over sommeren 2020 var der ellers en vis optimisme at spore, og medarbejderne og
lejer var så småt ved at vende tilbage efter sommerferien, men anden bølge af Corona fik
lukket huset ned igen. Det forventes, at ultimo maj kan vi begynde at vende tilbage.
I den forbindelse vil vi lige minde om, at 1. maj 2021 er desværre aflyst.
For Faglig Puls’ vedkommende så har vi haft lukket ned siden den 11. marts 2020, vi nåede
aldrig at starte helt op igen ind over sommeren 2020. Lisbeth har arbejdet hjemme og jeg
har været på kontoret og ude til sager og forhandlinger, når det var nødvendigt. Vi er af
den overbevisning at alle henvendelser fra medlemmerne er blevet behandlet
tilfredsstillende, men vi håber, at vi kan komme tilbage på kontoret igen i slutningen af maj
2021.

Vi vil godt lige nævne kommunikationsafdelingen, som har erstattet vores fagblad med et
digitalt nyhedsbrev i 2018. Det er blevet en stor succes, stort set alle medlemmer har taget
det til sig, med en stor klik rate til følge. Det er vi rigtig glade for. Vi i Landssammenslutning
og afdeling har lært at bruge de muligheder, der ligger i denne form for udsendelse af
information og nyheder.
Vi kan nu sende ud til bestemte medlemsgrupper samtidig med, at vi sender fælles
informationer.
Det er så godt, at andre organisationer har vist interesse i denne form, der i blandt Dansk
Metal og, hvor vi også sidder; i Co-Søfart.

Ved generalforsamlingen i 2019 blev det besluttet, at inspektørerne skulle være en
selvstændig afdeling under Landssammenslutningen Faglig Puls.
Men for at forstå dette, er jeg nødsaget til at opridse opbygningen af henholdsvis
Serviceforbundet og begrebet landssammenslutning og afdeling.
I Serviceforbundet har vi: daglig ledelse, administration, økonomiafdeling, IT-afdeling,
socialrådgivere, forbundssekretærer og 12 landssammenslutninger.
Landssammenslutningen er selvstændig med egen medlemspleje, økonomi og
sagsbehandling. Men der kan købes yderligere ydelser i Serviceforbundet f.eks.
regnskabshjælp.

3

Valby den 24-04-2021

Landssammenslutningen kan bestå af en eller flere afdelinger.
Landssammenslutningen Faglig Puls har bestået af 1 afdeling. Landssammenslutningen
Faglig Puls og afdelingen Faglig Puls var det samme, men nu består
Landssammenslutningen Faglig Puls af 2 afdelinger; Inspektørernes afdeling og Faglig Puls
afdeling med mulighed for at udvide med flere afdelinger.
I 2020 har vi færdiggjort arbejdet med at få inspektørerne på plads i egen afdeling, med
egen økonomi og behandlingen af sager.
Forhandlingsudvalget - om man kan kalde det sådan - bestod fra inspektørernes side af
formand Preben Sørensen og Peter Leth Nissen. Fra Faglig Puls; Lidia Kildentoft og jeg, og
så fik vi hjælp fra forbundet til at opsplitte økonomien. Her vil vi rette en tak til
hovedkasserer Finn Johnsen og økonomichef Jonas E. Andersen.
Fremadrettet bliver Landssammenslutningen Faglig Puls først inddraget, når
inspektørernes sager skal videreføres i det fagretslige system, eller videreføres/behandles i
Serviceforbundet.

Tandteknikerne er nu vores største klub i afdelingen Faglig Puls.
De har også måtte ty til virtuel generalforsamling, som de har holdt her til formiddag.
Generalforsamlingen tog blot omkring 30 minutter.
Det arbejde som Faglig Puls er inddraget i, ud over overenskomster og diverse faglige sager
er, at deltage i det Faglige Udvalg, Lokal Uddannelse Udvalg og Kompetencefonden. Det
har forvoldt lidt problemer, da det har være svært at få tandteknikerne, ud over deres
formand til et træde ind i udvalgene.
Så vi har siddet: Torben Vangsgaard fra Serviceforbundet, som intet ved om tandteknikere,
jeg, som ved lidt ud fra de år, jeg har siddet der, og tandteknikernes formand Rikke Olsen
som den eneste uddannede tandtekniker fra vores side af.
Men nu lysner det, som vi ser det, da der nu er to uddannede tandteknikere, der er
kommet i det Faglige Udvalg, og de har i dag valgt Kim Vormsby til deres bestyrelse, så nu
skal vi bare lige have overtalt Kim til at gå ind i udvalgene.
Så er vi godt kørende igen.
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Under overenskomstforhandlingerne kom vi nemt over en af vore overenskomster, og det
var på G4S området, hvor vi organiserer alarmsælgerne. Men vi har ikke haft nogle
medlemmer på overenskomsten i flere år, og det blev vi bekræftet i fra G4S af, da de
meddelte, at der ikke var nogle på den. Overenskomsten blev derfor bare fastholdt uden
forhandling.
Så vi blev noget overrasket over, at der kom en sælger, som kunne oplyse, at de var
omkring 70 ansatte, og at de stod hos HK. Vi er nu i gang med at få dem gjort opmærksom
på, at de står forkert, da det er os der har overenskomsten.
Foreløbig har vi et medlem, som meldte sig ind i år, da lige hans henvendelse gik ud på, at
der var problemer i virksomheden med bonusordning.
Vi håber meget, at vi kan få gjort det forståeligt, at det er vigtigt at stå i den fagforening,
hvor overenskomsten er. Det vil selvfølgelig også være godt med omkring 70 nye
medlemmer, da vi jo i 2020 har mistet ca. 80 medlemmer fra Alka. Denne problematik er vi
ved at få afklaret, og overenskomsten tages op på ny.

Serviceforbundet er nu ved at være færdig med implementering af den nye
Persondataforordning med den tilhørende Databeskyttelseslov.
Og hvad skete der så med landssammenslutninger, afdelinger og tillidsrepræsentanter.
Landssammenslutninger er selv dataansvarlig med det, der følger med blandt andet
erstatningsansvar ved forkert behandling af personfølsomme oplysninger.
På afdelingsniveau er det nu blevet besluttet, at de også er selvstændig erstatningsansvarlig, hvis de ikke overholder de retningslinjer, som skal følges.
Spørgsmålet har så været, om dette ansvar også kan ligges over på vores
tillidsrepræsentanter. Her er beslutningen, at der bliver aftalt faste retningslinjer, og så
længe de overholdes er det afdelingens ansvar, men handler en tillidsrepræsentant
uansvarligt og uden for retningslinjerne, bliver de selv ansvarlig.
Der er fra forbundets side ved at blive skrevet retningslinjer til vores tillidsrepræsentanter.
Et spørgsmål der blev søgt svar på er, hvad med slettepolitikken. Her er beslutningen
blevet, også ifølge lovkrav, at ikke-medlemmers oplysninger bliver slettet med det samme,
udmeldte medlemmer bliver slettet senest efter 5 år, og alt ikke relevant materiale for en
evt. sag, bliver slettet løbende.
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Ønsker et medlem at få slettet medlemmets sager i vores arkiv, bliver det slettet, undtaget
det mest væsentlig ifølge regnskabsloven.
I 2019 og 2020 har vi slettet meget, måske også for meget, men devisen er vel hellere
slette lidt for meget end lidt for lidt.
Fremadrettet er der i vores systemer indført, at vi bare skal skrive en slutdato på sager og
udmeldelsesdatoer på medlemmer, så sørger systemet selv for at slette inden for
tidsgrænsen.

Vi har ligget meget stille med arrangementer i 2020, både af naturlige årsager med Corona,
men også fordi vi gerne ville have styr på inspektørernes afdeling, og efterfølgende finde
ud af om planlægningerne også skal omfatte inspektørerne.
Når vi nu bliver normaliseret igen, og vi må ses (måske også kramme), så skal vi i gang igen.
Vi skal selvfølgelig have en plan for vores tillidsrepræsentanter og
arbejdsmiljørepræsentanter, hvor vi vil se på relevante kurser og foredrag.
Vi skal se på, om det kan lade sig gøre at samle vores medlemmer til fyraftensmøde det
kunne evt. være virtuelle møder.
Vi i bestyrelsen skal ligeledes se på en plan for, hvordan vi kan holde generalforsamling
fremadrettet, for vi kan med denne generalforsamling se, at det netop er workshops og
socialt samvær, der trækker medlemmer til generalforsamling.

Vi vil takke Lisbeth for hendes altid gode humør, og det store arbejde som bliver udført, og
vi er ikke i tvivl om, at det til tider kan være noget kaotisk, og måske heller ikke helt nemt
at skulle forklare formanden, hvordan man finder sager i vores systemer.
Og jeg tror roligt, at jeg kan sende en tak til Lisbeth fra Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes
Landssammenslutning (VSL), efter at Lisbeth har hjulpet dem med at forstå og anmelde
sager til Lønmodtagernes Garantifond.
Vi vil takke vores advokat Jørgen Jacobsen for igen at være behjælpelig i 2020, vi trækker jo
på advokaten, når der kan komme tvivlsspørgsmål.
En tak til formand John Nielsen og næstformand Finn Johnsen for hjælpen med at få
etableret inspektørerne i egen afdeling.
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En tak til Torben Vangsgaard for sparring og hjælp, når der er behov for det. Og ikke mindst
ved de overståede overenskomstforhandlinger, det var ikke det nemmeste forløb med de
restriktioner, der var denne gang.
En stor tak til vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra alle
faggrupper for altid at stå til rådighed med lige deres faglige viden, hvis vi skulle være i
tvivl.
Og sidst, men ikke mindst, tak til Jer medlemmer for at støtte op om Faglig Puls.
Formanden afsluttede: Med disse ord vil jeg på bestyrelsens vegne fremlægge den
skriftlige og mundtlige beretning til debat og forhåbentlig godkendelse.
Dirigenten tog over og opfordrede til debat og kommentarer.
Villy Nielsen spurgte til ejendomsfunktionærerne; Det er en stor gruppe, kan der løftes
sløret for, hvorfor de vil ud?
Jytte takkede for beretningen. Hun oplyste, at det er rigtig svært dette her, og vi skal lære
en masse for at holde virtuelle møder for blot 14 mennesker. Hun fortalte, at Seniorklub
København har søgt penge, som er brugt godt til kanalrundfart og frokost for klubbens
medlemmer. Jytte var lidt skuffet over, at seniorerne ikke blev nævnt i beretningen og
sluttede med ordene; vi bliver jo alle seniorer.
Dennis svarede først Villy, at han ikke kender den specifikke grund, hvorfor ESL ville ud.
Dennis forestillede sig, at det kan skyldes, de ikke har den ønskede magt i
Serviceforbundet.
Dennis advarede Jytte om, at indenfor meget få år, så vil han dukke op hos seniorerne som
medlem.
Kim Vormsby takkede for en god beretning. Kim spurgte ind til den nye næstformand, som
ikke længere er i Serviceforbundet. Der er ansat en forhandlingschef, skal der vælges ny
næstformand på næste kongres?
Dennis svarede Kim, at Bettina Flittner blev syg, og at der blev lavet en fratrædelsesaftale
med hende.
Dennis bekræftede, at der pr. 01-01-2021 er ansat en chef for faglig afdeling.
Næstformandsposten er vakant til udgangen af 2023, hvor ESL er ude af Serviceforbundet
med mindre, der optages en ny større landssammenslutning i Serviceforbundet. Dennis
fortalte, at kommer der ikke en ny landssammenslutning ind, vil der ikke være råd til at
beholde næstformandsposten.
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Dirigenten spurgte ind til om flere havde kommentarer, hvilket ikke var tilfældet.
Beretningen blev godkendt ved håndsoprækning.

4. Regnskab for 2019: Gennemgang af regnskab ved Dennis Mahnkopf.
Dennis spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet og den udsendte regnskabsberetning
og præciserede, at regnskabet var godkendt uden bemærkninger af revisorerne.
Dirigenten spurgte, om der var nogle, der havde bemærkninger. Ingen ønskede ordet og
dirigenten betragtede regnskabet som godkendt.

5. Regnskab for 2020: Gennemgang af regnskab ved Dennis Mahnkopf.
Dennis forklarede, at vi kom ud af regnskabsåret 2020 med et rent nul, og dette var der jo
en helt særlig grund til. Regnskabet var det første for Faglig Puls afdelingen, og det skyldes,
at vi tidligere på en generalforsamling besluttede at dele vores fagforening op i en
Landssammenslutning og afdeling, samt etablerer en særskilt afdeling for Inspektørerne.
En af præmisserne for denne omlægning var, at et underskud i afdelingen skal dækkes af
tilskud fra Landssammenslutningen.
Formanden oplyste, at der ingen sammenligningstal findes for 2019, og det skyldes, at det
er første gang vi aflægger særskilt regnskab for afdelingen.
2020 har udover en krævende omlægning og opsplitning af vores regnskaber, også været
påvirket af Corona epidemien, hvor mange mødeaktiviteter enten er aflyst eller omlagt til
virtuelle møde. Alt i alt har vi taget afsked med et særdeles udfordrende 2020, og byder
velkommen til et forhåbentligt nemmere 2021.
-

Vores medlemstal er desværre forsat lidt faldende, og samlet set havde vi
kontingentindtægter for på 504.739 kr.

-

Andre indtægter på 602.762 kr. skyldes primært to indtægter, dels et tilskud fra
Landssammenslutningen på 338.187, som er det som dækker vores underskud, og
dels indtægter fra fonde på 264.575 kr.

-

Vores samlede personale- og kapacitetsomkostninger udgjorde 829.741 kr., som er
løn til Lisbeth og jeg.

-

Vores administrative udgifter udgjorde 92.614 kr., og den største post her er
lokaleomkostninger.
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-

Møde og rejser udgjorde 185.144 kr., og selv om vi har været ramt af Corona, har
der stadig været en del fysiske møder.

Formanden oplyste, at vores regnskab er godkendt af vores revisor uden forbehold.
Når vi aflægger regnskabet for 2021, vil vi have bedre mulighed for at redegøre for
udviklingen, når vi har sammenligningstallene.
Vores egenkapital udgjorde ved udgangen af 2020 nul kroner, men det udgør ikke et
problem, da vi er dækket af Landssammenslutningen.
Formanden afsluttede med at oplyse, at det var forventningen, at vi også i 2021 ville have
et mindre underskud, som skal dækkes af Landssammenslutningen.
Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger.
Kim Vormsby bad om ordet, og spurgte til størrelsen af underskuddet i 2020, og hvorvidt
Dennis forventede at få dækket et tilsvarende beløb fra Landssammenslutningen i 2021.
Dennis bekræftede, at han forventer at få dækket et underskud for 2021, men at det ikke
forventes at blive lige så stort. Samtidigt oplyste Dennis, at han forventer at om 3-4 år, så
er økonomien kommet på plads i afdelingen.
Kim spurgte, om den aftale også gælder for Inspektørerne, og hvordan Dennis forestiller
sig, det bliver bedre?
Dennis svarede, at Inspektørerne ikke får dækket deres eventuelle underskud.
Det bliver bedre, når vi får varslet kontingentstigning.
Jytte bemærkede, at ESL går ud, sanitørerne er i Faglig Puls, der er 225 aldersmedlemmer,
så vær opmærksom på, hvad der sker med seniorerne.
Dennis svarede, at han forstod Jyttes tanker og fortalte, at vi kan tilbyde at tage imod, hvis
der er seniormedlemmer hos ESL, som ønsker at blive i Serviceforbundet.
Dirigenten spurgte om flere ønskede ordet, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten spurgte,
om regnskab for 2020 kunne godkendes, og regnskabet blev godkendt.
Der var en kort pause og Generalforsamlingen blev genoptaget kl. 14.06.
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6. Indkomne forslag.
Dirigenten delte punktets forslag på skærmen og gav ordet til formanden.
a. Ændringer i vedtægterne for Faglig Puls
§1: Formanden orienterede om baggrunden for ændringsforslaget, at LO-forbund ændres
til FH-forbund, da LO navnet ikke eksisterer mere.
Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger, samt om ændringen til §1 kunne
vedtages. Der var ingen bemærkninger, og forslaget blev vedtaget.
§8: Formanden orienterede om baggrunden for ændringsforslaget om at 6
bestyrelsesmedlemmer ændres til 4 bestyrelsesmedlemmer.
Begrundelse: Da afdelingen Faglig Puls - efter afgang fra inspektørerne og Alka - består af
548 medlemmer, vil det være hensigtsmæssigt at tilpasse bestyrelsen i forhold til antal
medlemmer.
Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger, samt om ændringen til §8 kunne
vedtages. Der var ingen bemærkninger, og forslaget blev vedtaget.
§8, afsnit 7: Formanden orienterede om baggrunden for ændringsforslaget vedrørende
antallet af bestyrelsesmedlemmer, som er på valg lige og ulige år. Det er en konsekvens
rettelse, da forslaget om ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget.
Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger, samt om ændringen til §8 kunne
vedtages. Der var ingen bemærkninger, og forslaget blev vedtaget.
§9: Formanden orienterede om baggrunden for ændringsforslaget vedrørende lønudvalg,
hvor 3 bestyrelsesmedlemmer ændres til bestående af bestyrelsen uden deltagelse af
formanden.
Begrundelse var, at det gav ingen mening, at hvis bestyrelsen bestod af 4 medlemmer uden
formanden, at det så kun var 3 ud af 4 bestyrelsesmedlemmer, der sad i udvalget.
Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger, samt om ændringen til §9 kunne
vedtages. Der var ingen bemærkninger, og forslaget blev vedtaget.
§11: Formanden orienterede om baggrunden for ændringsforslaget, hvor afdelingens
bestyrelse vælger de delegerede, som skal sidde i Landssammenslutningens bestyrelse.
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Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger, samt om ændringen til §11 kunne
vedtages. Der var ingen bemærkninger, og dirigenten betragtede også dette forslag som
vedtaget.
Dirigenten oplyste, at da der nu forelå et nyt sæt vedtægter for afdelingen Faglig Puls,
ønskede han at sætte vedtægterne som helhed til afstemning. Afstemning blev foretaget
ved håndsoprækning og vedtægterne blev godkendt. Dirigenten takkede.

7. Valg af formand
På valg var Dennis Mahnkopf.
Dennis oplyste, at han gerne tog en tørn mere.
Dirigenten spurgte, om der var nogen, der havde bemærkninger. Der var ingen
bemærkninger og dirigenten betragtede Dennis valgt for de næste 4 år. Dirigenten
ønskede Dennis tillykke.

8. Valg til Faglig Puls bestyrelse;
a. bestyrelsesmedlem for 1 år:
Forslag
Dirigenten oplyste, at efter vedtægtsændringerne så var antallet af valg skåret ned til 2, og
at den første, der var på valg for 1 år var Lidia Kildentoft. Hun var villig til genvalg og
dirigenten spurgte, om der var nogle, der havde bemærkninger.
Kim Vormsby ønskede at få et overblik over, hvilke poster der var vakante.
Dirigenten beskrev, at vi skulle have valgt følgende ordinære bestyrelsesmedlemmer:
2 for 1 år (1 vakant), Lidia var villig til genvalg
2 for 2 år (1 vakant), Jens var villig til genvalg
Dirigenten oplyste, at der lå et forslag fra bestyrelsen. Dennis Mahnkopf fik ordet og
oplyste, at bestyrelsen indstillede Kim Vormsby til bestyrelsen i stedet for Luna og for en 2årig periode.
Dirigenten opsummerede de kommende valg, hvem der var villig til genvalg, og hvor der
var vakante poster, og gik igen over til dagsordenens punkt 8.a.
a. Bestyrelsesmedlemmer for 1 år:
Bestyrelsen forslog Lidia Kildentoft og oplyste, at der ikke var forslag til den vakante post.
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Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til valget af Lidia, hvilket ikke var tilfældet.
Lidia blev genvalgt, og dirigenten ønskede tillykke.
Ingen ønskede at stillet op til den vakante post.
b. Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Dirigenten gentog, at bestyrelsen foreslog Kim Vormsby til bestyrelsen for 2 år, og spurgte
om forsamlingen havde bemærkninger. Der var ingen bemærkninger, og Kim Vormsby
blev valgt, og dirigenten ønskede Kim tillykke.
Dirigenten oplyste, at Jens Heidelbach genopstillede, og spurgte om der var bemærkninger
hertil. Der var ingen bemærkninger, og Jens Heidelbach blev genvalgt, hvorpå dirigenten
ønskede Jens tillykke.
c. Valg af 1 suppleant for 1 år.
Dirigenten oplyste, at Niels Christian Kragh genopstillede, og spurgte om der var
bemærkninger hertil. Der var ingen bemærkninger. Niels Christian Kragh blev genvalgt, og
dirigenten ønskede Niels Christian tillykke.
d. Valg af 1 suppleant for 2 år.
Dirigenten oplyste, at pladsen pt. var vakant og spurgte, hvorvidt der var en af deltagerne
på generalforsamlingen, der kunne have lyst til at stille op. Dette var ikke tilfældet, hvorfor
suppleantposten for 2 år forblev vakant.
e. Valg af 1 bilagskontrollant for 1 år.
Dirigenten oplyste, at Ole Pedersen var villig til genvalg, og spurgte om der var andre. Der
var ingen der ønskede ordet, og Ole Pedersen blev genvalgt. Dirigenten ønskede Ole
tillykke.
f. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år.
Dirigenten oplyste, at pladsen pt. var vakant, og spurgte om bestyrelsen havde forslag.
Dennis svarede, at der ikke var forslag. Dirigenten spurgte, hvorvidt der var en af
deltagerne i det virtuelle rum, der kunne have lyst til at stille op. Dette var ikke tilfældet,
hvorfor bilagskontrollantposten for 2 år forblev vakant.
g. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år.
Dirigenten oplyste også her, at pladsen pt. var vakant, og spurgte om bestyrelsen havde
forslag. Dennis svarede, at der ikke var forslag. Dirigenten spurgte, hvorvidt der var en af
deltagerne i det virtuelle rum, der kunne have lyst til at stille op. Dette var ikke tilfældet,
hvorfor bilagskontrollantsuppleantposten for 1 år forblev vakant.
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h. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 2 år.
Dirigenten oplyste, at Carsten Ring var villig til genvalg, og spurgte om der var andre. Der
var ingen der ønskede ordet, og Carsten Ring blev genvalgt. Dirigenten ønskede Carsten
tillykke.

9. Valg af delegerede til Serviceforbundets kongres 5.-6. oktober 2021 i Nyborg.
Dirigenten gav ordet til formanden. Dennis orienterede om, hvordan pladserne ved
tidligere kongresser plejede at blive fordelt. Vi er i år hårdt presset på grund af
medlemsnedgang, og vi er i år tildelt i alt 6 kongrespladser plus formanden som medlem af
Hovedbestyrelsen. 2 af disse pladser går til inspektørerne, så Faglig Puls afdeling har 4
pladser. Bestyrelsen foreslog, at det er bestyrelsen, som bliver delegerede på kongressen.
Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger, eller om deltagerne kunne støtte forslaget
fra bestyrelsen. Der var ingen indvendinger, så bestyrelsens forslag blev vedtaget.

10. Eventuelt.
Dirigenten spurgte, om der var deltagere, der havde noget til punktet. Ingen meldte sig
umiddelbart og dirigenten tog selv ordet og fortalte, at han selvfølgelig havde prøvet
møder via Teams og Zoom og lign., men det var første gang han havde prøvet med en
generalforsamling. Han udtrykte, at det havde været sjovt og spændende at prøve en
virtuel generalforsamling.
Jytte bemærkede, at hun følte det var lidt ensomt at drikke kaffen alene, og at hun glæder
sig til, at vi kan samles igen.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere, som ønskede ordet, og at dagsordenen
hermed var udtømt.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet til formanden for en afsluttende
bemærkning.
Dennis oplyste, at det var på dette tidspunkt, han plejede at fortælle, hvornår bussen kørte
hjem, men det gjorde han ikke i år, da deltagerne jo nok sad hjemme.
Dennis takkede for at det kunne lade sig gøre, da det havde pint bestyrelsen, at vi ikke har
kunne holde generalforsamlinger. Dennis gav Jytte ret med hensyn til, at det er noget
hyggeligere, når vi kan ses fysisk.
Dennis takkede Luna Lahrmann, som nu var udtrådt af bestyrelsen for hendes arbejde i
bestyrelsen. Luna hjalp til, da vi fik guiderne ind i Faglig Puls. Dennis takkede Rikke Olsen,
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som også er trådt ud, for hendes bestyrelsesarbejde, og han nævnte, at det havde været
en fornøjelse. Han vil også komme til at savne det sociale element.
Dennis takkede Niels Lerberg Jensen, it-afdelingen for hans store hjælp i dag. Niels blev
nødt til at gå lidt tidligere i dag. Dennis bemærkede, at den virtuelle generalforsamling kom
til at fungere rimelig godt.
Til slut takkede Dennis medlemmerne for deres deltagelse og for at ville prøve en
generalforsamling på denne måde. Han ønskede alle en god weekend.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 14:20.

Referatet er godkendt af dirigent og referent, Valby den 11. maj 2021.
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