
Referat fra generalforsamling i PROSA/Øst 2019 

 
Den 26.10.2019 holdt PROSA/Øst generalforsamling i PROSAs lokaler i København. Med 

sine godt 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 Mogens 

Sørensen (medlem af PROSA/Øst) og Bjørn Vitoft (forbundssekretær i PROSA) som 

kandidater til dirigentposterne. 

 

I alt deltog tre ansatte som gæster (Bjarke Friborg, Kristian Bruun og Ole Hoff-Lund, redaktør 

af Prosabladet) udover de 30 fremmødte med stemmeret. 

 

 

Punkt 1: Valg af dirigent 
Efter velkomsten blev Mogens Sørensen og Bjørn Vitoft 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 Per C. Thomsen, Steen 

Thomassen og Palle Lolk.  

 

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. 

 

TIL AFSTEMNING: Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

 

Punkt 4: Regnskab for 2018 
Det reviderede regnskab for 2018 blev præsenteret af kasserer Morten Gejl. 

 

TIL AFSTEMNING: Regnskabet blev godkendt enstemmigt 

 

 

Punkt 5: Halvårsregnskab til orientering 
Halvårsregnskabet for 2019 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 2019-2020 
Bestyrelsens forslag til handlingsplan blev præsenteret af Henrik Kroos fra bestyrelsen. 

 

 

Punkt 1 

Forslag fra Palle Lolk: 
• Fjern “både vilkårene og” fra pind 2 om freelancere m.v. 

Afstemning om Palle Lolks forslag: Enstemmigt vedtaget 

 

AFSTEMNING OM HELE PUNKT 1: Enstemmigt vedtaget 

 

Punkt 2 

Forslag fra Palle Lolk:  

• Ændre ”fremtidige hovedorganisationer” til ”FH” i sidste pind, dvs. punktet 

om ”Løbende vurdere fordele og ulemper ved PROSAs forhold til fremtidige 

hovedorganisationer”. 

Forslag fra Niels Frølich:  

• Fjerne ”fremtidige” i sidste pind, dvs. punktet om ”Løbende vurdere fordele og ulemper 

ved PROSAs forhold til fremtidige hovedorganisationer”. 

Afstemning om Niels Frølichs forslag (det mest vidtgående): Flertal for, 3 mod 

Afstemning om Palle Lolks forslag: Udgik til fordel for bestyrelsens oprindelige forslag  

Afstemning om Niels Frølichs forslag op mod det oprindelige: Vedtaget m. stort flertal 

 

AFSTEMNING OM HELE PUNKT 2: Enstemmigt vedtaget 

 

Punkt 3 

Ændringsforslag fra Niels Frølich [trukket af forslagsstilleren] 

• Støtte bestyrelsens forslag om ny pind ”Søge at indgå fælles overenskomster” – den 

skal bare ikke erstatte den oprindelige formulering i næstsidste pind om at ”vurdere 

fordele og ulemper ved fælles aftaler og overenskomster”, så den ikke udgår, men kan 

stå sammen med ”Søg at…” 

Nyt fælles ændringsforslag fra Niels Frølich og Henrik Kroos: 

• ”Søge at indgå fælles aftaler og overenskomster, hvor egen ikke er mulig, og løbende 

vurdere fordele og ulemper ved fælles aftaler og overenskomster”. 

Afstemning om forslag fra Niels Frølich/Henrik Kroos: Vedtaget med overvældende flertal, 2 

imod 

 

Forslag fra bestyrelsen: 

• Starte et projekt rettet imod social dumping 

Afstemning om bestyrelsens forslag: Enstemmigt vedtaget  

 

Forslag fra Palle Lolk:  

• ”Arbejde på at styrke vilkårene for ikke-fastansatte it-folk (freelancere, selvstændige 

og vikarer) og modarbejde usikre ansættelsesforhold.” 



Afstemning om Palle Lolks forslag: Enstemmigt vedtaget 

 

AFSTEMNING OM HELE PUNKT 3: Enstemmigt vedtaget 

 

Punkt 4 

Forslag fra 17 PROSA-medlemmer: 

• Ny pind: ”Der startes et projekt for sikre kritisk mediedækning, i samarbejde med andre 

kræfter i fagbevægelsen.” 

 

Afvist af dirigenten, jf. vedtægternes krav om at stille forslag 5 uger i forvejen. 

 

Forslag fra Michael Erichsen: 

• ”Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at overveje videre arbejde med dette 

forslag.” 

Afstemning om Michael Erichsens forslag: Enstemmigt vedtaget 

 

AFSTEMNING OM HELE PUNKT 4: Enstemmigt vedtaget 

 

Punkt 5 

Forslag fra Hanne Lykke Jespersen om ny pind:  

• ”Afsætte ressourcer til at understøtte medlemmer, der har mindre end 9 måneders 

dagpenge tilbage samt medlemmer, der er i risiko for at miste dagpengeretten.” 

Afstemning om Hanne Lykke Jespersens forslag: Enstemmigt vedtaget 

 

AFSTEMNING OM HELE PUNKT 5: Enstemmigt vedtaget 

 

Punkt 6 

Ændringsforslag fra Jacob Hjort Bundgaard: 

• Tilføje ”og potentielle medlemmer” efter ”nye Øst-medlemmer” 

Afstemning om Jacob Hjort Bundgaards forslag: Vedtaget med 15 for (ud af 28), 5 mod 

 

Ændringsforslag fra Henrik Kroos:  

• Tilføje ”og andre” efter ”nye” 

Afstemning om Henrik Kroos’ forslag: Enstemmigt vedtaget 

 

AFSTEMNING OM HELE PUNKT 6: Enstemmigt vedtaget 

 

 

TIL AFSTEMNING: Den samlede handlingsplan 

RESULTAT: Vedtaget med overvældende flertal og en enkelt, der undlod at stemme. 

 

Pause 16:40-17:05 

 

Der var ingen ændringsforslag til principprogram, således at punktet udgik. 

 

 

Punkt 7: Forslag til budget 



Forslaget til budget blev fremlagt af kasserer Morten Gejl. 

 

TIL AFSTEMNING: Bestyrelsens forslag til budget for 2020, inkl. de 300.000 til social 

dumping-projekt 

RESULTAT: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Punkt 8: Forslag til kontingent 
Forslaget til kontingent blev fremlagt af kasserer Morten Gejl. 

 

TIL AFSTEMNING: Forslag til kontingent fra bestyrelsen. 

RESULTAT: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Punkt 9: Forslag til vedtægtsændringer 
Ændringsforslagene blev præsenteret af bestyrelsen. 

På dette tidspunkt var der 27 stemmeberettigede. 

 

TIL AFSTEMNING: Forslag 1 

RESULTAT: Vedtaget med 1 stemme imod 

 

TIL AFSTEMNING: Forslag 2 

RESULTAT: Enstemmigt vedtaget 

 

TIL AFSTEMNING: Forslag 3 

RESULTAT: Enstemmigt vedtaget 

 

TIL AFSTEMNING: Forslag 4 

RESULTAT: Enstemmigt vedtaget 

 

TIL AFSTEMNING: Forslaget til vedtægter som helhed 

RESULTAT: Enstemmigt vedtaget 

 

 

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

 

 

Punkt 11: Valg til bestyrelsen 

Følgende personer stillede op til bestyrelsesposter og blev valgt med akklamation: 

 

1. suppleant for PROSA/ØST-repræsentanten i hovedbestyrelsen: 

• Mads Louis Friis Hansen 

 

Øvrige bestyrelsesposter:  

• Morten Gejl 



• Karin Skibbild Guldberg 

• Bjørn Hansen 

• Mirza Cirkinagic 

 

Forsamlingen støttede enstemmigt følgende prioritering af 1. og 2. suppleant (jf. 

vedtægtsændringen om at åbne for 2-4 suppleanter frem for altid 3): 

1. Jacob Aaberg som 1. suppleant 

2. Mogens Sørensen som 2. suppleant 

 

 

Punkt 12: Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
 

Revisorer: 

• Steen Thomassen 

• Kim Christensen 

Valgt med akklamation 

 

Revisorsuppleanter 

• Christian A. Christensen som 1. suppleant 

• Per C Thomsen som 2. suppleant 

Valgt med akklamation 

 

 

Punkt 13: Eventuelt 
 

 

Refereret af Bjarke Friborg, 26.10.19. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 17:50 


