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Referat 
 

Velkommen. Nuværende formand Betina Vincent Andersen byder velkommen til general-
forsamlingen og gennemgår blandt andet Covid 19 restriktioner. Betina Vincent Andersen 
foreslår på bestyrelsens vegne Kirsten Kenneth Larsen som dirigent. Herefter overgives ge-
neralforsamlingen til dirigenten. 

1. Formalia 

A. Valg af dirigent og referent Kirsten Kenneth Larsen vælges som dirigent. Ingelise Jør-
gensen vælges som referent. 
B. Konstatering af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsorden og forretningsorden 
Generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Dagsorden godkendes. Forretningsorden godken-
des. Dirigenten foreslår, at punkt 4 behandles efter punkt 7 H. Det er vedtaget. 
C. Valg af stemmeudvalg Der vælges fem medlemmer til stemmeudvalget. De fem er Anne-
Marie Thustrup Knudsen (formand), Betina Bjærge, Morten Pedersen, Anne Sofie Sørensen 
og Søren Mansfeld Olsen.  

2. Bestyrelsens beretning Den mundtlige beretning er indlæst på forhånd, og den vises di-
gitalt. Dette er oplyst generalforsamlingen på forhånd. Den skriftlige beretning er trykt i 
generalforsamlingsmaterialet. Der stemmes om beretningen. Beretningen er enstemmigt 
godkendt.  

3. Regnskab 2018 og 2019 Regnskab 2018 og regnskab 2019 fremlægges af kasserer Jørgen 
Krossing Eberhardt digitalt og er trykt i generalforsamlingsmaterialet. Regnskaberne skal 
godkendes hver for sig. Regnskab 2018 godkendes enstemmigt. Regnskab 2019 godkendes 
enstemmigt. 

4. Kongresforslag Næstformand Anja Wollesen fremlægger på generalforsamlingen de i ge-
neralforsamlingsmaterialet fremkomne kongresforslag.  

A Forslag vedr. mulighed for at holde digitale kongresser – der er et enkelt spørgsmål til 
dette ”Hvad er alternativet til digitale kongresser?” – Generalforsamlingen bakker forslaget 
op.  

B Forslag vedr. mulighed for at holde digitale generalforsamlinger – Generalforsamlingen 
bakker forslaget op. 

C Indsatsområder for lederarbejdet §37 – Generalforsamlingen bakker forslaget op.  

D Ændring af tidspunkt for afholdelse af landsmøde i lederforeningen §39 – Generalfor-
samlingen bakker forslaget op. 



 

 

E Ændring af valg til den lokale lederforenings bestyrelse –  Såvel fagforeningsbestyrelse 
som Hovedbestyrelse indstiller forslaget til forkastelse. Der er en enkelt bemærkning,  til 
forslaget. Generalforsamlingen bakker indstillingen op. 

F Samarbejdsaftale mellem den lokale lederforening og fagforeningsbestyrelsen – Gene-
ralforsamlingen bakker forslaget op.  

G Karensperiode for nye medlemmer – Forslag stillet af BUPL Storkøbenhavn. Hovedbesty-
relsen har inden kongressen indstillet forslaget til forkastelse. BUPL Sydøst bestyrelse an-
befaler derimod forslaget.  
Kommentarer og bemærkninger fra generalforsamlingen: Det kan overvejes, om karenspe-
rioden skal være to eller tre måneder eller måske en måned. Men der er enstemmig opbak-
ning fra generalforsamlingen til, at forslaget skal vedtages på kongressen. Forslaget skal 
vedtages med mindst 2/3 flertal på kongressen. Der ønskes fra generalforsamlingen opbak-
ning til, at bestyrelsens hovedbestyrelsesmedlemmer kan udarbejde og stille et ændrings-
forslag på selve kongressen, hvis der ikke opnås 2/3 flertal for forslaget. Det er der en-
stemmig opbakning til fra generalforsamlingen. 

5. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. 

6. Budget og de kommende års aktiviteter Budget og de kommende års aktiviteter frem-
lægges af kasserer Jørgen Krossing Eberhardt digitalt.  

A. De kommende års aktiviteter Indsatsområder for de kommende år fremgår af det ud-
sendte generalforsamlingsmateriale. De to indsatsområder for de kommende år i perioden 
2021 og 2022 er Styrket pædagogisk faglighed i skoler, SFO’er og klubber samt Kvalitet i 
dagtilbud og en stærk profession. Dertil kommer en række forslag fra tidligere år, hvor der 
fortsat er særligt fokus på udvikling. Disse forslag fremgår af generalforsamlingsmaterialet 
på side 33. 
 
B. Budget 2021 og 2022 og fagforeningens normeringsplan Budget 2021 og 2022 godken-
des, og den fremlagte normeringsplan er der enstemmig tilslutning til. 

7. Valg 

A. Formand Betina Vincent Andersen genvælges til formand. 
B. Næstformand Anja Wollesen genvælges til næstformand. 
C. Kasserer Jørgen Krossing Eberhardt genvælges til kasserer. 
D. Hovedbestyrelsesmedlem og faglig sekretær Anja Wollesen genvælges til Hovedbestyrelses-
medlem og faglig sekretær. 
E. Hovedbestyrelsesmedlem Helle Inge Frænde genvælges til Hovedbestyrelsesmedlem. 
F. Suppleanter til hovedbestyrelsen Joakim Rex Blankschøn og Carsten Klaus Andersen genvælges 
som suppleanter til Hovedbestyrelsen. 
G. Faglige sekretærer  Joakim Rex Blankschøn og Jacqueline Sporon-Fiedler genvælges til faglige 
sekretærer.  
H. Øvrige bestyrelsesmedlemmer Tretten medlemmer stiller op til de tolv øvrige bestyrelsesplad-
ser. Der foretages skriftlig afstemning. Martin Juul Andersen, Heidi Blander, Charlotte Christensen 



 

 

Bruhn, Louise Herløv, Henriette Veronica Holgersen, Helene Konner, Bente Mortensen, David Je-
sper Mürer, Thomas Riis-Andersen, Jacob Stadelund, Annette Heegaard Steen og Bettina Lillie 
Storm vælges til bestyrelsen. 
I. Suppleanter til bestyrelsen Mette Laurentzius (1. suppleant) og Betina Bjerge (2. suppleant) 
vælges som suppleanter til bestyrelsen.  
J. Kongresdelegerede Ud over de to hovedbestyrelsesmedlemmer vælges Betina Vincent Ander-
sen, Jørgen Krossing Eberhardt, Joakim Rex Blankschøn, Jacqueline Sporon-Fiedler, Carsten Klaus 
Andersen, Henriette Veronica Holgersen, David Jesper Mürer, Thomas Riis-Andersen, Annette 
Heegaard Steen, Martin Juul Andersen, Heidi Blander, Charlotte Christensen Bruhn, som kongres-
delegerede.  

K. Suppleanter for kongresdelegerede 1. Bente Mortensen, 2. Bettina Lillie Storm, 3. Jacob Stade-

lund, 4. Helene Konner og 5. Louise Herløv vælges som suppleanter for kongresdelegerede i an-
førte rækkefølge. 
L. Kritiske revisorer Gunvor Thorsen og Anne-Marie Thustrup Knudsen vælges som kritiske reviso-
rer. 
M. Suppleanter for kritiske revisorer Lisbeth Søndergaard og Rita Gandløse vælges som supplean-
ter for kritiske revisorer  

8. Eventuelt Formand Betina Vincent Andersen siger tak til fem afgående bestyrelsesmed-
lemmer – Annelise Sofie Sørensen, Anne-Marie Knudsen, Pia Christiansen, Britta Topp og 
Mette Laurentzius for lang og tro tjeneste. Der siges tak for i aften. Hermed afsluttes gene-
ralforsamlingen. 

 


