BUPL-Bornholm.
Generalforsamling 2016.
Referat.
1) Formalia:
a) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Leif Kjærgaard
Referent: Anni Bech
b) Konstatering af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsorden og forretningsorden
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dette tiltrådtes
af forsamlingen.
Dirigenten orienterede om, at såfremt generalforsamlingen ikke var afsluttet inden
det berammede sluttidspunkt (kl. 22), så ville generalforsamling blive afbrudt og
genoptaget hurtigst muligt.
Forsamlingen tiltrådte dette enstemmigt.
2) Bestyrelsens beretning.
Henrik Kofoed Hansen fremlagde formandens beretning.
Rie Hansen orienterede fra arbejdet i HB.
Helle Christoffersen orienterede fra Lederforeningens arbejde.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Lars Frithiof fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4) Behandling af indkomne forslag.
Forsalg til ændring af BUPL-Bornholms vedtægter.
Ny tekst:
§5 stk.6. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
§5 stk.7. Suppleanter vælges for 2 år ad gangen.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
§5 stk.2. Fagforeningsbestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med
angivelse af tid, sted og dagsorden gennem landsforbundets blad, på
hjemmesiden og ved annoncering i et offentlig medie.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
Forslag til fremtidigt arbejde.
Henrik fremlagde forslag til fremtidigt arbejde.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Lovændringsforslag til BUPL’s kongres.

Birgitte Konradsen fremlagde organisationsprojektet.
Forsamlingen tilkendegav, at der ikke var tilfredshed med BUPL-Bornholms
placering i den påtænkte organisationsændring. Forsamlingen bad bestyrelsen
arbejde videre med sagen.
5) Behandling af budget.
Henrik Kofoed Hansen fremlagde bestyrelsens forslag til budget.
Forsamlingen pålagde bestyrelsen, i fortsat samarbejde med forbundet, at arbejde for en
genopretning af fagforeningens økonomi.
Forslag til budget blev enstemmigt vedtaget.
6) Valg af:
Der var 54 stemmeberettigede medlemmer til stede.
a) Formand
Rie Hansen blev (med 29 stemmer) valgt som ny formand.
Generalforsamlingen blev herefter afbrudt da sluttidspunktet var nået.
Generalforsamlingen genoptages hurtigst muligt.
b) Hovedbestyrelsesmedlem
Jakob Kold Pedersen
c) Suppleant for hovedbestyrelsesmedlem
Line Rosenbak Pedersen
d) Næstformand
Jakob Kold Pedersen
e) Kasserer
Lars Frithiof
f) Faglig sekretær
Rie Hansen
Der kan være personsammenfald mellem pkt f samt a, b, c, d, e
g) Evt. øvrige bestyrelsesmedlemmer ud over de under a, b, c, d, e valgte, således at
bestyrelsen kommer til at bestå af mindst 5 og højst 9 medlemmer
Anni Bech
h) Evt. suppleanter til bestyrelsen
i) 2 kongresdelegerede vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne excl.
Hovedbestyrelsesmedlemmet
Rie Hansen, Lars Frithiof
j) 3 suppleanter for de kongresdelegerede blandt de valgte
bestyrelsesmedlemmer/suppleanter
Line Rosenbak Pedersen, Anni Bech, Henrik Kofoed Hansen
k) Kritisk revisor
Anders Bjørnsen
l) Evt. suppleant for kritisk revisor

På generalforsamlingens vegne
Leif Kjærgaard
dirigent

