
 

Generalforsamling 2021 

27. oktober 2021 på Severin, Middelfart.  

 

Dagsorden/ Referat 

1. Velkomst. 

Konstitueret formand, Lotte Sørensen, bød velkommen. 

2. Gæstetaler 1: Formand for hovedbestyrelsen, Gunnar Sørensen. 

Gunnar Sørensen, præsenter sig, roser driften som under Corona har ydet en stor indsats, hvor hverdagen er blevet 

vendt op og ned, med møder der måtte aflyses, onlinemøder og ændring af årshjul. 

Han talte om beboerdemokrati, om bæredygtig, og om lejerbos visioner, som blandt andet omhandler den gode 

arbejdsplads. 

Gunnar informerede om, at der er indført digitale forbrugsopgørelser. 

Han fortalte også om beboerdemokraters rolle. 

3. Gæstetaler Formand for ESL, Peter Johansen. 

Peter Johansen talte om Corona. Der ikke har været så mange alvorlige sager i den forbindelse. 

Det er besluttet via en urafstemning, at ESL bliver udmeldt af serviceforbundet. Der mangler den formelde 

godkendelse i FH. 

Han informerede om, at der har været en sag der vedrører ferietillæg. Det blev ikke udbetalt i overgang til ny 

ferielov. Sagen er afsluttet og tillægget er blevet udbetalt.  

ESL har en side på Facebook, den er et besøg værd. Der er også mulighed for, at du kan tilmelde dig nyhedsbrev på 

din fagforenings hjemmeside, hvis du ikke er tilmeldt. 

Der er 13 millioner i kompetencefonden. Peter lavede en aftale med forsamlingen, at der til næste 

generalforsamlingen var 10 styk, der havde søgt om kursus i kompetencefonden. For at søge om kursus skal det 

aftales med arbejdsgiveren. 

Det er vigtigt at overholde GPDR, da overtrædelse kan give meget store bøder.  

4. Valg af dirigent. 

Kim Landin, fra EFK blev valgt af forsamlingen. 

5. Godkendelse af forretningsorden. 

Blev godkendt af forsamlingen. 

6. Valg af stemmeudvalg. 



Thommas Christensen og Mark Rasmussen fra Hillerød, blev valgt af forsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

7. Valg af referent. 

Michael Bengtsson fra Landsklubben blev valgt af forsamlingen. 

8. Bestyrelsens beretning v. Lotte Sørensen. 

Lotte Sørensen aflagde beretning. 

9. Regnskab v. Camilla Jay. 

Camille Jay gennemgik regnskab 2019-2020 og 2020-2021 og taget til efterretning. 

10. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet, skal sendes til Lotte Sørensen på mail 

trhilleroed@landsklubben.info senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Der er ingen indkomme forslag. 

1. Valg: 

a. Klubformand. 

Lotte Sørensen blev valgt af forsamlingen. 

b. Kasserer. 

Der blev ikke valgt en kasserer. Forsamlingen besluttede enstemmigt, at bestyrelsen ansætter et/en 

revisionsfirma/bogholder til at lave regnskab, og revider regnskabet. 

c. Bilagskontrollant (Leif Adamsen modtager ikke genvalg). 

 Der blev ikke valgt bilagskontrollant. 

d. Bilagskontrollantsuppleant. 

  Der blev ikke valgt bilagskontrollant suppleant. 

2. Afslutning. 

Lotte Sørensen takket for valget, og ønsker alle god tur hjem.  

 

referent.                                                                                               Formand. 

 

 

_____________________                                                                 ________________________ 

Michael Bengtsson                                                                             Lotte Sørensen 



 


