
Referat af generalforsamling i kreds Storstrøm d. 8. oktober 2019 

Velkomst ved kredsformand Lisbeth Schou, der gjorde opmærksom på, at grund af 

persondataforordningen bedes deltagere sige til, hvis kredskontoret ikke må bruge billeder på 

hjemmesiden og Facebook. 

1) Valg af dirigent(er) 

Lise Petersen og Anders Ellegaard blev enstemmigt valgt 

 

2) Valg af referent(er) 

Lene Kristensen og Lene Jørgensen blev enstemmigt valgt. 

 

3) Valg af stemmetællere 

Helle M. Tønnesen, Branko Jankovic, Birgit Breindahl. Birgit blev udskiftet under 

valghandlingen, da hun stillede op til kredsbestyrelsen. Morten Lundhøj overtog posten. 

 

Dirigenterne havde en rettelse til Forretningsordenens pkt. 10: 

Ved valg til enkeltposter kræves et absolut flertal. Det betyder, at valg til posterne som 

kredsformand og kredskasserer skal ske med mere end halvdelen af de afgivne stemmer. 

Herudover skal enkeltvalg af hovedbestyrelsesmedlem og faglig sekretær ligeledes ske 

med mere end halvdelen af de afgivne stemmer. 

 

Dagordenen blev herefter enstemmigt godkendt. 

Der var indskrevet 53 stemmeberettigede medlemmer. 

 

4) Kredsbestyrelsens beretning v/ Lisbeth Schou og Tina Hansen 

Lisbeth Schou og Tina Hansen fremlagde kredsbestyrelsens mundtlige beretning. 

 

Efter debat blev den skriftlige og mundtlige beretning enstemmigt godkendt. 

Læs den skriftlige beretning her og den mundtlige beretning her. 

 

Hilsningstaler af Marie Sonne, 1. forbundsnæstformand og Jan Vium, kredsformand i 

kreds Midtsjælland. 

 

5) Kredsens regnskab ved konstitueret kredskasserer Tina Hansen 

Regnskabet blev vedtaget. 2 undlod at stemme. 

 

6) Indkomne forslag v/ Lisbeth Schou 

Forslag fra kredsbestyrelsen om minimumsdagsorden til generalforsamling 2020 vedr. 

den skriftlige beretning. 

Læs det indkomne forslag her. 

 

Lisbeth fremlagde forslaget og baggrunden herfor. 

Det fremtidige arbejde blev vedtaget. 4 undlod at stemme. 

 

7) Fremtidigt arbejde v/Lisbeth Schou 

Læs fremtidigt arbejde her. 

Oplistningen er ikke en prioriteret rækkefølge. Alle relevante samarbejdsparter vil blive 

inddraget i det fremtidige arbejde. 

 

Det fremtidige arbejde blev enstemmigt vedtaget. 

 

https://storstroem.sl.dk/media/10455/skriftlig-beretning-gf-2019.pdf
https://storstroem.sl.dk/media/10672/mundtlig-beretning-gf-081019-til-hjsiden.pdf
https://storstroem.sl.dk/media/10454/budget-2020-til-generalforsamlingen-2019.pdf
https://storstroem.sl.dk/media/10673/forslag-fra-kb-om-minimumsdagsorden-til-gf-2020.pdf
https://storstroem.sl.dk/media/10525/fremtidigt-arbejde-generalforsamling-2019.pdf


8) Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte 

Kredsbestyrelsen foreslog at fortsætte med samme antal som nu, 9 valgte og 2 frikøbte. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

9) Kredsens budget v/ konstitueret kredskasserer Tina Hansen 

Læs regnskab og budgetforslag her. 

 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

 

10) Fonden til støtte for den gode arbejdsplads v/Tina Hansen 

Kredsbestyrelsen havde behandlet de indkomne forslag og udvalgt arbejdsmiljøgruppen 

fra Autismecenter Storstrøm: Pernille Landtved, Nina Duemose Nylander, Peter 

Hemmingsen. 

11) Valg efter præsentation af kandidater 

 

a) Kredsformand + Hovedbestyrelsesmedlem 

Opstillet som kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem:  

Lisbeth Schou – enstemmigt valgt 

 

b) Faglig(e) sekretær(er) 

Opstillet som faglig sekretær:  

Tina Hansen – enstemmigt valgt 

 

c) Kredskasserer 

Opstillet som kredskasserer:  

Tina Hansen – enstemmigt valgt 

 

d) Hovedbestyrelsesmedlem 

Opstillet som hovedbestyrelsesmedlem: 

Tina Hansen - enstemmigt valgt 

 

e) Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 

 Kasper Lorentzen, Autismecenter Storstrøm - 44 stemmer 

Mårten Mårtensson, familieplejer  - 42 stemmer 

Lene Fornitz, Center for Handicap  - 41 stemmer 

Vivi Henningsen, Kofoedsminde  - 40 stemmer 

Klaus Birk Jensen, Familiecenter Kalvehave - 37 stemmer 

Pernille Kristiansen, Handicap Guldborgsund - 36 stemmer 

Ulla Houldcroft, Socialpsykiatrien Guldborgsund - 35 stemmer 

Matilde Clausen , Center for Handicap  - 26 stemmer 

Maria Boesen, Handicap Guldborgsund  - 22 stemmer 

Ulla Jessen, Socialpædagogisk Center Faxe - 19 stemmer 1 supl. 

Maria Burmeister, Socialpsykiatrien Guldborgsund - 19 stemmer 2 supl. 

Kirsten Moth, Socialpædagogisk Center Faxe - 15 stemmer 3.supl. 

Birgit Breindahl , Familiecenter Kalvehave  - 12 stemmer 4. supl. 

 

f) Kongresdelegerede og suppleanter for disse 

Helle Riis, Autismecenter Storstrøm  - 38 stemmer  

Morten Lundhøj, Center for Socialpsykiatri Næstved - 38 stemmer  

Hanne Chortzen, PFI Guldborgsund  - 27 stemmer  

https://storstroem.sl.dk/media/10454/budget-2020-til-generalforsamlingen-2019.pdf


Hanne Sørensen, Center For Socialt Udsatte Næstved - 20 stemmer 1. suppleant 

Pia L. Larsen, Autismecenter Storstrøm  - 16 stemmer 2. suppleant 

 

g)  Kritisk revisor og suppleant for denne 

Else Karlson – enstemmig valgt 

Finn Olsen supl. – enstemmigt valgt 

12) Evt. 

Lisbeth rettede en stor tak for samarbejdet gennem årene til Jan Vium, der stopper 

som kredsformand i kreds Midtsjælland. 

 

Finn Olsen gjorde opmærksom på, at der afholdes medlemsarrangement den 28. 

oktober 2019 om Pigerne på Sprogø. 

 

Lisbeth Schou afsluttede generalforsamlingen med tak for tilliden for genvalg og en 

tak til dirigenterne.  

 

 

 

 


