
Referat af generalforsamling i kreds Storstrøm d. 29. september 2022 

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 Jan Vium blev enstemmigt valgt 

 

2) Valg af referent(er) 

Lene Kristensen og Lene Jørgensen blev enstemmigt valgt. 

 

3) Valg af stemmetællere 

Peer F., Matilde C., Ulla H., Lars N. og Klaus J. blev enstemmigt valgt. 

 

Dagsordenen 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 mundtlige beretning enstemmigt godkendt. 

Læs den mundtlige beretning her. 

 

Gæstetale af Marie Sonne, 1. forbundsnæstformand.  

 

Gæstetale af Lene Kümpel, kredsformand i kreds Midtsjælland 

 

5) Kredsens regnskab ved kredskasserer Tina Hansen 

 Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 Læs regnskabet her (pdf) 

6) Indkomne forslag v/ Tina Hansen  

 Ingen indkomne forslag 

7) Kongrestema: Faglighed forandrer liv 

 Forslag og oplæg fra deltagerne 

8) Fremtidigt arbejde v/Lisbeth Schou 

 Læs fremtidigt arbejde her. 

 Ordet tilgængelighed i stedet for synlighed. Vi skal have begge begreber.  

 Lave en podcast om hvad forskellen på en gul og en rigtig fagforening – god idé.  

Ledersektionen – har vi mange ledere på alle niveauer, der er medlemmer? Der er et 

potentiale til at få flere.  

En tid med OK fornyelse lige om lidt i 2024. Tid til at bede om mere i løn på trods af  

samfundets økonomi.  

https://storstroem.sl.dk/media/14486/2022-09-29-mundtlig-beretning-til-hjemmesiden-kreds-storstroem.pdf
https://storstroem.sl.dk/media/14414/regnskab-2021-og-budget-2022-2023-til-gf-290922.pdf
https://storstroem.sl.dk/media/14440/fremtidigt-arbejder-gf-290922.pdf


 Fremtidigt arbejde blev enstemmigt godkendt.  

9) Kredsens budget v/kredskasserer Tina Hansen 

 Læs regnskab og budgetforslag her. 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

   

10) Fonden til støtte for den gode arbejdsplads 

 

 Der er ikke kommet nogen indstillinger.  

 

11) Eventuelt 

 

 Tina gjorde opmærksom på valg til PKA-delegation.  

 

Lisbeth Schou afsluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenterne og til  

medlemmerne. 

 

 

 

https://storstroem.sl.dk/media/14414/regnskab-2021-og-budget-2022-2023-til-gf-290922.pdf

