
Referat fra generalforsamling i PROSA/Øst 2018 

  
Af Bjarke Friborg 

  

Den 27.10.2018 holdt PROSA/Øst generalforsamling i Richmond Hotel i København. Med over 

5.500 medlemmer er det den største lokalafdeling for betalende PROSA-medlemmer, bestående 

af privatansatte, selvstændige og ledige medlemmer med bopæl og/eller arbejdsplads øst for 

Storebælt. 

  

HB-medlem for PROSA/Øst Henrik Kroos bød velkommen og præsenterede Carl-Lykke 

Pedersen (medlem af PROSA/OFF) og Mogens Sørensen (medlem af PROSA/Øst) som 

kandidater til dirigentposterne. 

 

I alt deltog tre gæster (næstformand Hanne Lykke Jespersen, Erik Dahl Klausen fra PROSA/Vest 

og Ramón Soto Mathiesen, passivt medlem af PROSA/Øst) samt to ansatte (Bjarke Friborg og 

Kristian Bruun) udover de 28 fremmødte med stemmeret. 

 

  

Punkt 1: Valg af dirigent 
Efter velkomsten blev Carl-Lykke Pedersen og Mogens Sørensen valgt som dirigenter. De 

nyvalgte dirigenter konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt. 

 

  

Punkt 2: Valg af referent 
Bjarke Friborg blev udpeget som referent. 

  

Tre personer blev udpeget til stemmeudvalget, nærmere bestemt Neeru Møller, Gunnar Lind og 

Karen Skibbild Guldberg. 

  

De fremmødte med stemmeret kunne dermed forholde sig til de øvrige vedtægtsfæstede 

årsmødepunkter; beretning, regnskab, budget og valg. 

 

  

Punkt 3: Bestyrelsens beretning 
Henrik Kroos og medlemmer af bestyrelsen gennemgik beretningen. 

Kristian Bruun orienterede om Ballerup-projektet. 

Derefter debat. 

 

TIL AFSTEMNING: Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning. 

  

[Frokost] 

 

  



Punkt 4: Regnskab for 2017 
Det reviderede regnskab for 2017 blev præsenteret af kasserer Morten Gejl. 

Derefter debat. 

 

TIL AFSTEMNING: Regnskabet blev godkendt enstemmigt 

  

  

Punkt 5: Halvårsregnskab til orientering 
Halvårsregnskabet for 2018 var tilgængelig i det udsendte materiale og blev præsenteret 

af kasserer Morten Gejl.  

 

TIL AFSTEMNING: Ingen afstemning, eftersom punktet var til orientering. 

  

  

Punkt 6: Forslag til handlingsplan 2018-2019 
Bestyrelsens forslag til handlingsplan blev præsenteret af Henrik Kroos fra bestyrelsen. 

Derefter debat. 

  

Ændringsforslag i form af en tilføjelse fra Palle Lolk til punkt 2: 

● “Vi får et aktivitetsniveau, der svarer til vores størrelse” 

TIL AFSTEMNING: Forslaget fra Palle Lolk blev enstemmigt vedtaget 

 

TIL AFSTEMNING: Den samlede handlingsplan blev vedtaget enstemmigt. 

 

[Pause] 

 

Dirigenterne præciserede, at forslag 6b om at fortsætte Ballerupprojektet er vedtaget som del af 

Handlingsplanen. 

 

 

Punkt 6c: Forslag til principprogram 
Der var ingen ændringsforslag. 

 

Principafstemning: Enstemmigt godkendt, dog med enkelte røster omkring, at det ikke var 

meningen, der skulle stemmes. 

 

  

Punkt 7 og 8: Forslag til budget, herunder forslag til kontingent 
Kasserer Morten Gejl fremlagde budgettet og bestyrelsens forslag til kontingent. 

 

TIL AFSTEMNING: Bestyrelsens forslag til kontingent blev enstemmigt vedtaget. 

  



TIL AFSTEMNING: Bestyrelsens forslag til budget for 2018 med de indbyggede lønudgifter (jf 

Ballerup-projektet) blev enstemmigt vedtaget. 

  

 

Punkt 9: Vedtægtsændringer 
Der var ingen ændringsforslag. 

 
  

Punkt 10: Behandling af øvrige politiske forslag 
Der var ikke indkommet nogle forslag. 

  

  

Punkt 11: Diverse valg 
 

Valg af lokalafdelingens medlem i forbundets Hovedbestyrelse (HB) 

Kandidater: 

● Henrik Kroos 

  

RESULTAT: Henrik Kroos blev valgt med akklamation som nyt HB-medlem  

 

Valg af suppleanter til lokalafdelingens HB-medlem 
Kandidater: 

● Niels Frølich, 1. suppleant 

● Neeru Sharma Møller, 2. suppleant 

  

RESULTAT: Begge blev valgt med akklamation - de to aftalte rækkefølgen indbyrdes, hvilket blev 

accepteret af forsamlingen 

  

Valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Kandidater: 

● Thomas Kølle 

● Morten Gejl 

● Michael Harly 

● Karen Skibbild Guldberg 

 

RESULTAT: Valgt med akklamation 

 

Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen 
  

Prioriteringsvalg af 3 suppleanter til bestyrelsen 

● Torben Gert Hansen, Valgt til 1. suppleant 

● Martin Wielandt, Valgt til 2. suppleant 



● Mogens Sørensen, Valgt til 3. suppleant 

  

RESULTAT: Valgt med akklamation - de tre aftalte rækkefølgen indbyrdes, hvilket blev 

accepteret af forsamlingen. 

 

  

Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
  

Kandidater: 

● Steen Thomassen 

● Thomas Larsen 

● Gunnar Lind, 1. suppleant 

● Christian A. Christensen, 2. suppleant 

 

RESULTAT: Valgt med akklamation - de to suppleanter aftalte rækkefølgen indbyrdes, hvilket 

blev accepteret af forsamlingen. 

 

 

Punkt 12: Valg af delegerede, herunder bemyndigelse af bestyrelsen 
I praksis kan alle, der ønsker det, blive delegeret for PROSA/Øst til delegeretforsamlingen, da 

vedtægterne åbner for et meget stort antal. Således også i år: 

• Alle tilmeldte til generalforsamlingen havde på forhånd fået mail, om de ønskede at blive 

delegeret til delegeretforsamlingen. Listen, der fulgte af dette, blev forelagt 

generalforsamlingen, der godkendte samtlige personer. 

• Et par af GF-deltagerne, der ikke var forhåndstilmeldt til generalforsamlingen, men var 

mødt op på selve dagen og ønskede at blive delegeret, blev også godkendt. 

• Det sædvanlige forslag om at bemyndige bestyrelsen til at efterfølgende godkende 

yderligere delegerede, blev vedtaget enstemmigt. 

 

 

Punkt 13: Eventuelt 
Ingen beslutninger under eventuelt. 

 

  

Refereret af Bjarke Friborg, 27.10.18. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 17:25 

 


