
 
Dansk El-Forbund 

Midtjylland  
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

_______________________________________________________________________ 
Generalforsamlingsreferat den 20. december 2017  

Side 1 af 3 

Beslutningsreferat fra Dansk El-Forbund Midtjylland generalforsamling 
 

Tirsdag 20. december 2017 kl. 18.00 – 21.00, Tinghallen, Viborg  
______________________________________________________________________________ 
 
Næstformand Brian Poulsen Jensen bød velkommen. 
 
1. Næstformanden stillede forslag om at mødet blev ledet efter følgende forretningsorden. 
 
1. Generalforsamlingen vælger 2 dirigenter der leder generalforsamlingen. Valget ledes af 
formanden for afdeling Midtjylland. 
 
2. Dirigenterne foretager valg af mindst 3 personer til et stemmeudvalg. 
Dirigenten sætter dagsordenens punkter under forhandling i den orden, de er opført, og kan ikke 
fravige denne uden generalforsamlingens samtykke. Efter et punkts behandling sætter dirigenten 
punktet til afstemning. 
 
3. Dirigenten meddeler talerne ordet i den orden, de er indleveret. I særlige tilfælde kan dirigenten, 
uden generalforsamlingens samtykke, fravige denne regel for korte bemærkninger. 
 
4. Der kan på mødet stilles ændringsforslag til indkomne forslag, samt til de af afdelingen fremsatte 
forslag.  
 
5. Ændringsforslag på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til Dirigenten. 
 
6. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 10 % af medlemmer på 
generalforsamlingen forlanger skriftlig afstemning. 
 
7. Personvalg foregår ved skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater til samme valg. 
 
8. Hvis et medlem på grund af sygdom eller andet forfald er forhindret i at være til stede på 
generalforsamlingen, hvor vedkommende er på valg, kan valg finde sted, såfremt der foreligger et 
skriftligt tilsagn fra medlemmet. 
 
9. Dirigenten har ret til at indtegne sig selv som deltager i debatten. Dirigenten skal respektere den 
tillid, forsamlingen viser, da der ved korte indlæg ikke udpeges en anden dirigent. 
 
10. Såfremt en eller flere i forsamlingen stiller dirigenten mistillid, skal dirigenten træde tilbage. 
Formanden leder herefter en afstemning.  
Hvis mistillidsvotummet får mere end halvdelen af de afgivne stemmer, skal ny dirigent vælges. 
Forretningsorden blev vedtaget. 
 
Valg af dirigenter, Næstformanden stillede forslag om Allan Holm Pedersen og Jørn Sand Tofting 
blev valg som dirigenter. 
Begge blev valgt. 
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2. Valg af stemmeudvalg 
Næstformanden stillede forslag om Aage Christensen, Dennis Aldahl og Jesper Porup blev valgt 
som stemmeudvalg. 
Alle blev valgt til stemmeudvalget. 
 
Dirigenterne overtog herefter ledelsen af generalforsamlingen.  
 
Dirigenterne konstaterede at generalforsamlingen var varslet og indbudt korrekt, med indbydelse 
og dagsorden udsendt til medlemmerne via e-mail og almindelige post den 28. november 2017. 
Endvidere var indbydelsen på afdelingens hjemmeside ”Arrangementer”. 
 
Dirigenterne oplyste der var 115 deltager der havde stemmeret på generalforsamlingen. 
 
3. Valg af formand 
 
Dirigenterne oplyst at der var to kandidatforslag Peter Kann og Brian Poulsen Jensen. 
De to kandidater fik herefter ordet. 
 
Brian Poulsen Jensen, Jeg ønsker at gøre arbejdet færdig der blev aftalt da de to tidligere 
afdelinger fusionerede til afdeling Dansk El-Forbund Midtjylland i april 2015. Det er vigtig vi i 
fremtiden samler vore aktiviteter i en` afdeling og ikke et antal områder. Endvidere vil jeg arbejde 
for der forsat er to kontorer i henholdsvis Holstebro og Randers. 
 
Peter Kann, Jeg vil ikke sige særlig meget, da jeg jo på generalforsamlingen for fire uger siden 
aflagde en beretning om sidste års arbejde. Tak for et godt samarbejde med Brian og bestyrelse. 
Jeg vil forsætte arbejdet med at skabe en moderne og synlig afdeling. 
 
Under den efterfølgende debat kom mange forskellige synspunkter om de 2 opstillede kandidater 
og processen der første til den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Herefter gik generalforsamlingen over til formandsvalget. 
 
Der blev stillet spørgsmål til sammensætningen af stemmeudvalget, dirigenterne bad derfor 
generalforsamlingen om at godkende stemmeudvalget, stemmeudvalget blev godkendt igen. 
 
Der blev uddelt stemmesedler til de 115 stemmeberettiget. 
 
Der stemmes og efterfølgende blev stemmesedlerne indsamlet og optalt. 
 
Peter Kann fik 54 stemmer og Brian Poulsen Jensen fik 61 stemmer. 
 
Brian Poulsen Jensen er herefter ny afdelingsformand for Dansk El-Forbund Midtjylland. 
 
Brian takkede for opbakningen og oplyste han var ydmyg over valget og lovede at ville arbejde for 
vores fagforening og sikre bestyrelsen samler kræfterne til gavn for medlemmerne. 
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Spørgsmål: 

• En deltager ønskede at vide om der også skule vælges en ny næstformand, det blev oplyst 
at bestyrelsen vil konstituere en næstformand frem til den ordinære generalforsamling. 

 

• En deltager ønskede at vide om formanden forsat ønskede at bevare de nuværende to 
kontorer, Brian meddelte han ønskede der fortsat er to kontorer i afdelingen. 

 
Brian, takkede deltagerne og de to dirigenter for deres ledelse. 
 
Tak til generalforsamlingen og kom godt hjem. 
 
 

God jul og godt nytår 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________________ 

Jørn Sand Tofting – Dirigent 
 
 
 

________________________________________________ 
Allan Holm Pedersen – Dirigent  

 
 
 

________________________________________________ 
Knud Egon Poulsen – Referent 


