Notat fra generalforsamlingen 22. marts 2018
Referent: Thomas Lech Pedersen, sekretariatet
Dagsorden var i henhold til foreningens vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af det reviderede årsregnskab
Indkomne forslag
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår
Valg af LTD’s formand/næstformand
Valg af bestyrelsesmedlem
Valg af 2 interne revisorer
Valg af 2 revisorsuppleanter
Eventuelt

Formand Gert Winkelmann bød velkommen til Lederforeningens generalforsamling 2018 i Slet, og
foreslog Jakob Bjerre, advokat, som dirigent.
Jakob blev valgt og takkede for valget.
Dirigenten meddelte, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt den 19. februar 2018 og
at beretningen efterfølgende var udsendt den 13. marts 2017.
Generalforsamlingen konstateredes således lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Der var 18 til stede ved generalforsamlingen: 15 stemmeberettigede, 2 passive medlemmer og
dirigenten selv.
Dirigenten gennemgik dagsordenen og redegjorde for generalforsamlingens valgprocedurer.
Ordet blev herefter givet til formanden, der gik i gang med dagsordenens
Pkt. 1 - Bestyrelsens beretning
Formanden takkede for fremmødet og henviste til den skriftlige, allerede udsendte beretning, der
ligeledes blev udleveret ved generalforsamlingens start, og supplerede efterfølgende med en
mundtlig beretning omhandlende:
-

Travlt år i LTD
Ny overenskomst i marts 2017 – igen smal
Frokostpausen skrevet ind i overenskomsten
Satser for deltagelse i vagtordninger blev fastlagt i overenskomsten
Lønrammen hurtigt på plads i 2017 – bedre resultat til følge, ca. 2 % for året
Overtallighed 2017 – 100 LTD’ere var varslet, men ”kun” 57 effektueret – heraf 12 frivillige
Overtallighed 2018 – 80 er varslet, håbet er langt færre
Performance- og sygesager har igen fyldt meget
Aktivitetsbaserede arbejdspladser: fungerer godt nogle steder, mindre godt andre steder
Outsourcing: Ingenting i 2017, men primo 2018 blev IT-organisationen ramt
Insourcing: Sitel fuldt ud tilbage i YouSee
Opkøb: Erhvervscentre, Plenti
Fortsat mange organisationsændringer på tværs af organisationen
Stort churn på LTD-området, omkring 16 %!
Store ændringer i TDC, kuldsejlet fusion med MTG, efterfølgende købstilbud på TDC
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-

Fusion af LO og FTF (LTD’s hovedorganisation) – afgørelse i april 2018
LTD-fokus på support af medlemmer og sikring af vilkår i en periode med mange ubekendte
Ændringer i TDC Pensionskasse

Der var spørgsmål fra Bo Magnussen om, hvorvidt overenskomsterne kunne fastholdes i fremtiden.
Formand Gert Winkelmann svarede umiddelbart ja, men frasalg, fusioner og andet kan ændre
billedet.
Dirigenten fik bekræftet, at spørgsmålet var besvaret tilfredsstillende og at der ikke var yderligere
kommentarer eller spørgsmål.
Formanden takkede for medlemmers og talsmænds opbakning og indsats gennem året.
Både skriftlig og mundtlig beretning kunne dermed erklæres for enstemmigt godkendt med
akklamation.
Dirigenten gav ordet til kasserer Vagn Højlund Wittig, der gik til dagsordenens
Pkt. 2 - Aflæggelse af det reviderede årsregnskab
Kassereren gennemgik regnskab og balance.
Der var ros fra Bo Magnussen til regnskab og polstring.
Der var ingen spørgsmål til hverken regnskab eller balance.
Dirigenten konstaterede regnskab og balance enstemmigt godkendt med akklamation.
Dirigenten gik videre til dagsordenens
Pkt. 3 - Indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der var forslag fra bestyrelsen.
Formand Gert Winkelmann redegjorde for forslaget, der skulle give bestyrelsen mulighed for at
udmelde LTD af ny, eller eksisterende hovedorganisation i forbindelse med de indtil videre ukendte
ændringer i forbindelse med en eventuel fusion mellem LO og FTF.
Der var ingen spørgsmål til forslaget og dirigenten konstaterede forslaget enstemmigt vedtaget.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden for dagsordenens
Pkt. 4 - Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende
kalenderår
Budgettet for 2018 blev gennemgået. Kontingentforslaget var uændret kr. 300,- pr. måned.
Der var spørgsmål fra Bo Magnussen om også det passive kontingent kunne fastholdes på kr. 50,pr. måned, hvilket formand Gert Winkelmann kunne bekræfte.
Dirigenten konstaterede herefter, at budget og kontingentforslag var enstemmigt vedtaget.
Dirigenten gik videre til dagsordenens
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Pkt. 5 - Valg af LTD's formand/næstformand
Formand Gert Winkelmann var ikke på valg men dirigenten meddelte, at formanden havde valgt at
trække sig for at gå på pension.
Dirigenten oplyste, at bestyrelse og talsmænd indstillede Thomas Lech Pedersen til nyvalg som
formand for en 1-årig periode.
Der var ikke andre forslag og dirigenten konstaterede, at Thomas Lech Pedersen var enstemmigt
valgt med akklamation for en 1-årig periode.
Thomas takkede for valget.
Dirigenten oplyste videre, at næstformand Janne Kjær var på valg, men at hun havde valgt at
trække sig for at stille op som menigt bestyrelsesmedlem. Dirigenten oplyste, at bestyrelse og
talsmænd indstillede Lars Søholm som næstformand for en 2-årig periode.
Der var ikke andre forslag og dirigenten konstaterede, at Lars Søholm var enstemmigt valgt med
akklamation for en 2-årig periode.
Dirigenten fortsatte til dagsordenens
Pkt. 6 - Valg af bestyrelsesmedlem
Søren Thorsen Nørgaard var ikke på valg, men dirigenten meddelte, at Søren havde valgt at
trække sig for at gå på pension.
Dirigenten oplyste videre, at bestyrelse og talsmænd indstillede Kurt Nielsen til nyvalg som
bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.
Der var ikke andre forslag og dirigenten konstaterede, at Kurt Nielsen var enstemmigt valgt med
akklamation for en 1-årig periode.
Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlem Lars Søholm var på valg, men at han havde valgt at
trække sig for at stille op som næstformand jf. pkt. 5. Dirigenten oplyste videre, at bestyrelse og
talsmænd indstillede Janne Kjær til nyvalg som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.
Der var ikke andre forslag og dirigenten konstaterede, at Janne Kjær var enstemmigt valgt med
akklamation for en 2-årig periode.
Dirigenten gik videre med dagsordenens
Pkt. 7 - Valg af 2 interne revisorer
Dirigenten oplyste, at Allan Feld og Erik Hansen var på valg.
Dirigenten oplyste, at Allan Feld var villig til genvalg men, at Erik Hansen ikke genopstillede,
grundet pensionering. Dirigenten oplyste videre, at bestyrelse og talsmænd indstillede Allan Feld til
genvalg og Thyge Bjerring til nyvalg for en 1-årig periode.
Der var ikke andre forslag og dirigenten konstaterede, at begge var enstemmigt valgt.
Dirigenten fortsatte med dagsordenens
Pkt. 8 - Valg af 2 revisorsuppleanter
Dirigenten oplyste, at Jack Falstaff og Thyge Bjerring var på valg.
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Dirigenten oplyste, at Jack Falstaff ikke genopstillede grundet pensionering og at Thyge Bjerring
netop var valgt som intern revisor og derfor ikke genopstillede. Dirigenten oplyste videre, at
bestyrelse og talsmænd indstillede Lars Lindholm og Dennis Larting til nyvalg for en 1-årig periode.
Der var ikke andre forslag og dirigenten konstaterede, at begge var enstemmigt valgt.
Dirigenten gik videre til dagsordenens
Pkt. 9 – Eventuelt
Thomas Lech Pedersen informerede kort om foreningens samarbejde med TJM Forsikring og den
bagvedliggende Interesseforening.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til afgående formand for en bemærkning.
Formanden takkede for opbakningen gennem sine mange år i foreningen som næstformand og
formand og gav ordet videre til den nyvalgte formand, Thomas Lech Pedersen, der takkede for
valget og takkede både afgående bestyrelsesmedlemmer, næstformand og formand for et godt
samarbejde gennem årene.
Afslutningsvis ønskedes alle en god aften med oplysning om, at generalforsamlingen i 2019
forventeligt vil blive afholdt i Teglholmen.

Notatet fra generalforsamlingen godkendt:

København, den 5. april 2018

København, den 5. april 2018

Sign. Thomas Lech Pedersen

Sign. Jakob Bjerre

Thomas Lech Pedersen
Formand

Jakob Bjerre
Dirigent

Sign. Lars Søholm
Lars Søholm
Næstformand
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