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Beslutningsreferat fra et ekstraordinært bestyrelsesmøde 2 - 2017 

 

Mandag den 27. november 2017 kl. 18.00 – 21.00, Banetoften 54, 

Holstebro 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 

Aage Christensen, Roslev - AAC 

Anders Granzow Larsen, Karup – AGL 

Bent Gasberg, Thirsted – BGA  

Brian Poulsen Jensen, Viborg - BPJ 

Dennis Aldahl, Løgstrup - DAL 

Jesper Porup, Viborg - JPO 

Jørn Sand Tofting, Lemvig - JST 

Peter Jensen, Spentrup - PRJ 

Preben Iversen, Holstebro - PIV 

Richardt Holst Sørensen - RHS  

Steffen P. Andreasen - SPA 

Knud Egon Poulsen, Herning - KEP – referent. 

Afbud: 

Rasmus Møllenberg - RAM 

 

 

Fraværende: 

Ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Indbudt den 23. og via e-mail den 24. november 2017. 

 

1. Velkomst v/ Brian Poulsen Jensen 

 

2. Konstituering 

Jørn Sand Tofting blev valgt som dirigent 

BPJ, ønskede at vide om kontoret kan bemyndiges til underskrive lejekontrakt i Randers. 

Bestyrelsen bemyndige kontoret til at indgå en lejeaftale.  

 

3. Orientering v/ BPJ 

• Oplyste han den 24. november 2017 havde orienteret forbundskontoret om 

generalforsamlingens beslutning. 

• Forbundet har tilbudt at stille advokat bistand til rådighed for Peter Kann og vores afdeling. 

• BPJ har via tlf. talt med PKA.  

• PKA er sygemeldt fra den 24. november 2017. 

• PKA`s adgang til netbank, e-mail konto er stoppet og der er autosvar på hans mobiltelefon. 

• BPJ har orienteret vores personale om generalforsamlings beslutning. 

 

Efterfølgende debat: 

Bestyrelsen var tilfreds med orienteringen. 

BPJ, oplyste at fagsekretærerne havde afholdt et møde i weekenden, for at drøfte situationen og 

hvordan vi sikre vore medlemmer ikke mærker formandsskiftet. 

Flere bestyrelsesmedlemmer har haft kontakt med PKA. 
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PKA, har naturligvis ret til at genopstille, men der er ingen der på nuværende tidspunkt har 

kendskab til om han ønsker at opstille til genvalg som formand, men det er en mærkelig situation 

at PKA måtte stoppede på nævnte måde. 

Bestyrelsen må blive bedre til at diskutere kontor udfordringer. 

 

4. Evaluering af vores ordinære generalforsamling 

• Forløbet under formandsvalget kunne virke som en kup og dirigenterne var ikke forberedte på 

hvad der forgik på generalforsamlingen, det må vi forsøge at undgå i fremtiden. 

• Deltagerne på generalforsamlingen havde to muligheder ved formandsvalget, enten skulle PKA 

stoppe eller også måtte vi forsætte med en ustabil ledelse. 

• Nu er det vigtig at vore medlemmer forstår og erkender at et formandsskifte er fornuftig. 

• Det er samtidig vigtig der sikres et godt arbejdsmiljø på de to kontorer. 

• Generalforsamlingen blev ikke tilstrækkelig orienteret om hvad der foregik på 

generalforsamlingen. Vi må blive dygtige til at forklare konsekvenserne før afstemninger. Men vi 

må erkende at personsager er svære at diskutere i det ”offentlige rum”. 

• Vi bør gøre os umage med at forklare hvorfor formanden ikke blev genvalgt. 

• Det er vanskeligt at forklare vore medlemmer om afdelingens udfordringer, i indbydelsen til den 

ekstraordinære generalforsamling. 

 

5. Fastsættelse af dato og sted for en ekstraordinær generalforsamling 

Forbundet har tilbudt Allan Holm Petersen som dirigent ved den ekstraordinære generalforsamling. 

Det er blevet undersøgt om vi kan bryde vore vedtægter med en måned og udsætte den 

ekstraordinære generalforsamling til medio januar 2018. 

Men et enig bestyrelsen besluttede at afholde den ekstraordinære generalforsamling, onsdag den 

20. december 2017, kl. 19.00 i Viborg og med spisning fra kl. 18.00. 

 

6. Ekstraordinær generalforsamling 

• Bestyrelsen drøftede formaliner i forbindelse med den ekstraordinær generalforsamling. 

• Bestyrelsen ønskede at ændre den normale forretningsorden fra 10 personer til 10% af 

deltagerne. 

• Bestyrelsen indstiller Jørn Sand Tofting og Allan Holm Pedersen som dirigenter. 

• Bestyrelsen indstillede Aage Christensen, Dennis Aldahl og Jesper Porup til et valgudvalg. 

• Bestyrelsen indstillede enstemmigt Brian Poulsen Jensen som ny afdelingsformand. 

• Kandidatforslag skal være meddelt til kontoret senest mandag den 11. december 2017 kl. 

12.00. 

• Bestyrelsen drøftede hvem der på generalforsamlingen skal være bestyrelsens ordfører. 

• Bestyrelsen drøftede formuleringen i brevet til vore medlemmer, hvorfor en ekstraordinær 

generalforsamling er nødvendig, man enes om følgende tekst: ”Årsagen til indkaldelsen af en 

ekstraordinær generalforsamling, skyldes at afdelingsformand Peter Kann ikke opnåede valg på 

afdelingens ordinære generalforsamling den 23. november 2017.” 

• Bestyrelsen besluttede at vore medlemmerne som normal, indbydes til generalforsamlingen via 

e-nyhedsbrev, og et almindeligt brev til de medlemmer der ikke har oplyst deres e-mail adresse. 

• Endvidere vedlægger vi et brev, om vi mangler deres e-mail adresse. 
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Forslag til dagsorden 

Velkomst, v/ næstformanden 

1. Godkendelse af forretningsorden og valg af dirigenter  

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Valg af afdelingsformand 

4. Afslutning 

 

7. Orientering til øvrige afdelinger 

Vi meddeler de øvrige afdelinger i forbundet om vores formands situation. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

Vores næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. december 2017 i Randers kl. 16.00 – 18.00. 

Det første møde for afdelingskongresdelegerede afholdes den 29. januar 2018, efter vores 

ordinære bestyrelsesmøde samme dag. 

Der blev stillet forslag om at der varsles et ekstra bestyrelsesmøde forud for generalforsamling. 

 

9. Kontorets drift indtil generalforsamlingen 

BPJ, oplyste at der vil blive foretaget en omstrukturering på kontoret da vi er underbemandet. 

 

10. HB møde 

Det næste HB-møde afholdes den 6. december 2017, hvor BPJ deltager som suppleant. 

 

11. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 


