
Aarhus, 10. september 2022 

Referat Generalforsamling PROSA/VEST 
 

01. Velkomst 
Henrik byder velkommen og præsenterer programmet.  

Vi er 16 stemmeberettiget medlemmer til stede. 

 

02. Valg af dirigent(er) og referent(er) – Nedsættelse af valgudvalg 
Valg af dirigent 

Valg af referent 

Nedsættelse af valgudvalg 

 

03. Godkendelse af beslutningsdygtighed 
Konstateret korrekt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt. 

PROSA-bladet 5. maj og mail udsendt 18. august. 

 

04. Fastlæggelse af forretningsorden 
Godkendt uden kommentarer. 

 

05. Præsentation af medlemmerne i VEST bestyrelsen 
Præsentation af bestyrelsen: 

De enkelte medlemmer præsenterer sig selv. 

 

06. Bestyrelsens beretning og behandling heraf 
Beretningen fremlægges. 

Vedhæftet. 

Vedtaget uden kommentarer - enstemmigt. 



07. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber og behandling heraf 
Fremlæggelse af revideret regnskab. 

DF i 2020 blev delt op i 2. og kostede lidt mere end budgetteret. 

Medlemsarrangementer højere end budget. Dog sammenligneligt med tidligere år. 

Interne møder lidt højere end budget, men stadig lav. 

Posten Støtte over budget, men rammer det, vi plejer at bruge. 

Driftsresultat: lavere end forventet, dog stadig positivt. 

Generel tilfredshed med at vi får brugt pengene til medlemsaktiviteter frem for at akkumulere en 

egenkapital. 

Kommentar: Hvorfor er det dårligt at have et positivt regnskab? 

Svar: Vi har egenkapital over en million, og ønsker at bruge penge på arrangementer for medlemmerne. 

Revideret budget vedtaget enstemmigt. 

 

08. Beretninger fra udvalg og godkendelse heraf 
Der har ikke været udvalg i PROSA/VEST denne periode. 

 

09. Behandling af og afstemning om udsendte forslag 
Ingen indkomne forslag 

 

10. Orientering om OFF dobbeltmedlemsaftale  
Orientering af dobbelt medlemskab. 

Som OFF medlem bosiddende i VEST-område, kan man være med til VEST arrangementer, 

generalforsamling mm. På lige fod med VEST-medlemmer. 

Se bilag. 

Undtagelse – OFF medlemmer kan ikke vælges som DF-delegerede eller HB-medlem fra VEST. 

 

11. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent 
Fremlæggelse af arbejdsplanens tre punkter: 

1. Kende vores medlemmer bedre 

2. Mere PROSA synlighed ude på arbejdspladserne 

3. Mere PROSA/VEST synlighed generelt. Herunder samarbejde med kommunikationsafdelingen 



Vedtaget enstemmigt 

 

Præsentation af budget og regnskab for første halvår 2022 samt revideret budget for 2022 

Budget 2022: 

Opjusteret forventninger til indtægter. 

Arrangementer falder med 75.000 

Støtte opjusteret med ca. 100.000 

Vi forventer underskud på omkring 300.000 for 2022 regnskab. 

Budget for 2023: 

Opjusteret indtægtsforventninger med ca. 3 % 

Afsat 60.000 til at lære vores medlemmer at kende (arbejdsplan) 

Afsat 5.000 til ekstra synlighed på arbejdspladser (arbejdsplan) 

Afsat 50.000 til understøttelse af markedsføring (arbejdsplan) 

 

Spørgsmål: Findes der et loft for udgift til arrangementer? 

Svar: Vi har loft for, hvornår bestyrelsen skal ind og godkende det. 

Kommentar: Tak for at PROSA/VEST bruger penge til medlemsaktiviteter – også bredt i landet. Og tak for at 

bidrage med lønninger til PROSA land. 

 

Budget 2024: 

Ift. budget 2024 – dette år har PROSA/VEST 50 års jubilæum, så der bliver sandsynligvis brugt mere til 

markering af dette. 

Indtægter er øget 3 %. 

Hvis budgetterne holder, kommer vi under 100.000 i egenkapital i slutningen af 2027, hvilket er et ønske 

for bestyrelsen. 

Vi forventer at få endnu flere medlemmer end de 3 %, da det er et område, der bliver prioriteret meget den 

kommende tid. 

Budgetter enstemmigt vedtaget 

 

Kontingent 

På kommende Delegeret forsamling kommer der forslag om to måneders gratis medlemskab for 

dimittender, så hvis det vedtages, kommer der lidt færre penge ind til lokalafdelingerne. 



Forventningen er dog, at flere dimittender vil konvertere til betalende medlemskab efter de to måneders 

fritagelse. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtaget enstemmigt. 

 

12 Valg til tillidsposter 
 

Repræsentant til PROSA’s Hovedbestyrelse: 

Der skal vælges en fra PROSA/VEST 

To kandidater valgt enstemmigt ved tillidsvalg. 

 

Suppleant til PROSA’s hovedbestyrelse 

To suppleanter blev valgt. 

 

Kandidater til bestyrelsen: 

Seks bestyrelsesmedlemmer valgt enstemmigt via tillidsvalg. 

 

Suppleanter til bestyrelsen: 

To kandidater valgt enstemmigt via tillidsvalg. 

 

1-2 revisorer 

To revisorer valgt enstemmigt via tillidsvalg 

 

1-2 revisorsuppleanter 

To revisorsuppleanter valgt enstemmigt via tillidsvalg 

 

13 Valg af delegerede 
Orientering om DF. 

En liste sendes rundt, hvor folk kan skrives sig på, hvis de ønsker at deltage på DF. 

 

Debat om bemyndigelse til VEST-bestyrelsen til at tilmelde yderligere delegerede. 



Kommentar: Føler det er udemokratisk at bestyrelsen skal have denne bemyndigelse. 

Kommentar: Da der stadig er mulighed for at tilmelde sig DF, bliver det vanskeligt, hvis dette kun kan foregå 

ved ny forsamling. 

Kommentar: Måske tænke over, om man skal ændre det til næste gang om to år. 

Forslag: Bestyrelsen skal arbejde med dette til næste gang – vedtaget enstemmigt. 

Den nuværende procedure ved udvælgelse af delegerede vedtaget enstemmigt. 

 

14 Præsentation af kandidater der opstiller til DF2022 
Fem kandidater til forbundssekretær præsenterede sig selv. Herunder fire nuværende forbundssekretærer. 

 

15 Evaluering af GF2022 
Vedhæft gerne en dagsorden til den reminder-mail, der sendes ud umiddelbart før generalforsamlingen. 

Vil gerne sidde anderledes 

Spørgsmål: kan man gennemføre tillidsafstemninger anderledes? 

Kommentar: Savnede opstillingslister på projektoren. 

 

16 Eventuelt 
Tag en tur rundt i huset (Domen) – fantastisk sted. 

 

 


