Personaleforeningens
generalforsamling d. 10. marts 2022
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Referat:
1. Velkomst
Helle Grønkjær bød velkommen og gennemgik dagsordenen og praktiske informationer.

2. Valg af dirigent og stemmetæller
Karin Stubkjær blev valgt til dirigent.
Der var udpeget stemmetællere, hvis det blev nødvendigt.

3. Bestyrelsens beretning
Helle Grønkjær fremlagde Hovedeudvalgets beretning.
Følgende emner blev behandlet:
 2250 medlemmer
 Opfordring til at invitere kolleger til at melde sig ind.
 Rabataftaler
 2400 solgte biografbilletter i 2021
 Ny hjemmeside på vej
 Medlemsapp er på vej i stedet for medlemskortet/lønsedler
 Reklame for de ledige pladser i de forskellige udvalg
 133 tilmeldte til generalforsamling
Beretningen blev derefter godkendt.

4. Beretning fra underudvalgene
Helle Grønkjær fremlagde Kunstudvalgets beretning.
Helle Grønkjær fremlagde Arrangementudvalget beretning på vegne af Peter Junge.
Gitte Bak Andersen fremlagde Idrætsudvalgets beretning.
Alle tre beretninger blev godkendt.

5. Bestyrelsens samlede regnskab for underudvalgene
Iben Østerby fremlagde og gennemgik regnskabet for 2021.
Regnskabet blev godkendt.

6. Budget herunder fastsættelse af kontingent
Da der er god økonomi, indstiller bestyrelsen til, at kontingentet er uændret.
Det blev vedtaget.

7. Indkomne forslag
Der er indkommet følgenden beslutningsforslag vedr. pensionist- og efterlønsmedlemmer:

”Pensions- og efterlønsmedlemmer af Personaleforeningen v/Holstebro Kommune, der i
2021 er blevet smidt ud af foreningen grundet utilsigtet manglende kontingentindbetaling,
får mulighed for at genoptage medlemskabet”
Hovedudvalgets svar:
 Forslaget om at genoptage medlemskabet for de efterlønnere/pensionister, der ikke
har fornyet deres medlemskab i 2021, er i strid med Personaleforeningens vedtægter.
Genoptagelse af medlemmer, grundet manglende betaling, strider mod vedtægtens §3,
hvori det står anført:
o

”Ved overgang til pension eller efterløn fra ansættelse ved Holstebro Kommune
kan medlemskabet opretholdes, såfremt der er indsendt anmodning herom
senest 6 mdr. efter fratrædelse.”



Løbende betaling af kontingent er en forudsætning for opretholdelse af medlemskab.



Da det modtagne forslag vurderes at være i strid med vedtægterne, er det
Hovedudvalgets indstilling, at forslaget afvises.

Dirigenten fastslår:
Forslaget er rettidigt indsendt.
Betingelserne i vedtægten oplæses.
Da et forslag skal være inden for vedtægten, for at der kan stemmes om det på en
generalforsamling, afviser dirigenten, med den begrundelse, at der ikke kan stemmes om
forslaget.
Derfor er forslaget afvist.

8. Valg til de 3 underudvalg i Personaleforeningen:
Arrangementsudvalget
Lone Teglborg (Modtager genvalg)
Elisabeth Haahr Christensen (Modtager genvalg)
Lone Sloth – (Modtager genvalg)
Elisabeth Bruun – (Modtager genvalg)
Vakant
Suppleant:
Jette Uldal (Modtager ikke genvalg)
Anne Lise Sørensen (Modtager ikke genvalg)
Beslutning
Valg til Arrangementsudvalget:
 Lone Teglborg ønsker at fortsætte som suppleant
 Hanne Søe fra center for træning og
 Camilla Egebjerg fra Akutfunktionen ønsker at stille op til Arrangementsudvalget.
De der modtog genvalg samt Hanne Søe og Camilla Egebjerg blev valgt
Lone Teglborg blev valgt som suppleant

Der er mulighed for at melde sig efter generalforsamlingen, hvis man ønsker en plads som
suppleant.

Idrætsudvalget
Casper Harder Rasmussen (Modtager genvalg)
Sara Gehr (modtager ikke genvalg)
Rikke Have Poulsen (modtager genvalg)
Suppleant:
Vakant
Vakant

Beslutning:
De to der ønsker genvalg blev valgt.
Morten Byrdal blev valgt til den ledige plads i udvalget.
Jonas Graversen og Jarka Back Hansen blev begge valgt til de ledige suppleantposter.
Kunstudvalget
Birgitte Rønning Østergaard (Modtager genvalg)
Iben Østerbye (Modtager genvalg)
Heidi Ebsen (Modtager genvalg)
Helle Grønkjær (Modtager genvalg)
Vakant
Suppleant:
Gitte Hebsgaard (Modtager genvalg)
Lisbeth Malgaard (Modtager genvalg)
Beslutning:
Et medlem er udtrådt af bestyrelsen, derfor er der blevet en ledig plads.
Kirsten Engberg stiller op og blev valgt.
De fire der ønsker genvalg blev valgt. De to suppleanter blev genvalgt.

9. Valg af revisor
Karin Stubkjær – ønsker genvalg
Johnny Pedersen – ønsker genvalg
Begge blev genvalgt

10.

Eventuelt

En af forslagsstillerne til forslaget i punkt 7 kommenterede på afvisningen af det indkomne
forslag.
Der blev givet en orientering om reglerne for at bevare sit medlemskab ved
efterløn/pension.

Oplysningerne er på hjemmesiden under medlemskab for efterlønnere/pensionister og det
står samtidig på betalingslinket. Herudover udsendes der nyhedsbreve.
Forløbet siden overgang til nyt betalingssystem i 2018/2019 blev gennemgået.
Bestyrelsen pointerer, at når vedtægterne overholdes, bliver alle medlemmer behandlet
ens.

