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Referat fra DKBL’s ordinære generalforsamling onsdag den 27. august 2008, kl. 10 - 12 

Sted: Roskilde Kongres & Idrætscenter. 

 

Tilstedeværende fra bestyrelsen: Jens Chr. Jensen, Michael Petersen, Vagn Erik Jensen, Ole 

Olsen, Kenneth Achner, Troels Lindholm, Carsten Iversen, Knud Erik Vestergaard, Karl Ejnar 

Richter Pedersen, Martin Søndergaard, Tim Witzner, Allan Holst Hansen, 

Fraværende fra bestyrelsen m.v.: Afbud fra Jørn Øgendahl, Niels Hejslet,  

 

a. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden 

Formand Jens Chr. Jensen bød de fremmødte velkommen, og man startede med en skål. 

Der var på tidspunkter fremmødt 59 mand i alt, foruden gæsten fra FTF. 

Bestyrelsen foreslog Per Seerup Knudsen fra FTF som dirigent. 

Per Seerup Knudsen blev med applaus valgt som dirigent. 

Dirigenten redegjorde for, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutnings-

dygtigt, hvorefter han gennemgik dagsordenen, som var omdelt. 

 

b. Bestyrelsens beretning. 

Formanden startede med at fremlægge bestyrelsens beretning mundtligt. (Den er udsendt 

samt at finde på hjemmesiden). 

I fortsættelse af beretningen spurgte dirigenten, om der var spørgsmål, kommentarer eller 

lignende. 

Martin Søndergaard forespurgte, hvorledes overenskomstens udmeldte resultat på 12, 8 % 

var fremkommet. For ham at se, så fik cheferne mere og inspektører m.v. mindre. 

Jens Chr. Jensen svarede, at Per Seerup Knudsen ville komme ind på det. 

Senere redegjorde Per for, at det udmeldte resultat kan udregnes på mange forskellige 

måder, hvoraf nogle af dem faktisk kunne redegøre, for at man generelt fik mere end det 

udmeldte. Men Per konkluderede også, at da overenskomster omfatter flere forskellige 

grupperinger, vil enkelte grupperinger få mere og andre mindre. 

Jens Chr. Jensen supplerede med, at jo højere der var til loftet, jo mere plads var der til 

mandskabet. 

John Kyhl fra Aarhus spurgte om de 5 seniordage fulgte ferieår eller kalenderår. Per See-

rup Knudsen svarede, at de fulgte et kalenderår. Hvis de var ønsket udbetalt, skulle det 

anmeldes i oktober 2008, ellers skal de afholdes i 2009. 

Beretningen blev taget til efterretning med applaus. 

 

c. Bestyrelsen aflægger regnskab. 

Kasserer Vagn Erik Jensen fremlagde regnskabet. Det er udsendt til alle medlemmer. 

Kassereren omtalte enkelte poster. Der er indtægter på 55.710 kr. mere end budgetteret og 

brugt 55.493 mere end budgetteret. Afvigelserne er både i flere kontingent indtægter, 

større tilskud fra AKUT, flere udgifter til møder og færre udgifter til administrati-

on.Samlet set var der altså et positivt resultat på 12.217 kr., mod det budgetterede på 

12.000 kr. 

Aktiver og passiver blev også gennemgået, og de repræsenterer nu værdier på 601.082 kr. 

Dirigenten gav nu mulighed for spørgsmål, kommentarer eller lignende. 

Regnskabet blev godkendt med akklamation. 
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d. Fastsættelse af indskud, kontingent og budget. 

Kassereren fremlagde budget for 2008, som bygger på et stabilt medlemstal og indeholder 

øgede omkostninger til formandsskifte og konsulentbistand. 

Det betyder samtidigt en kontingentforhøjelse på 400 kr. årligt for A-medlemmer og 200 

kr. for B-medlemmer. 

Der budgetteres derfor med ca. 214.000 kr. mere i kontingentindtægter og ca. 18.000 kr. 

mere i forhøjet tilskud fra AKUT-midlerne. ("Amtskommunernes og Kommunernes fond 

for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter m.fl."). Mødeudgifterne forsøges begrænset med 

ca. 18.000 kr., Administrationsudgifterne vil stige med ca. 118.000 kr., og Andre udgifter 

forhøjes med ca. 86.000 kr. Resultatet budgetteres som et overskud på ca. 1.000 kr. 

Dirigenten gav nu mulighed for spørgsmål, kommentarer eller lignende. 

Indskud, kontingent og budget blev godkendt med akklamation. 

 

e. Indkomne forslag. 

Formanden oplyste, at der ikke var indkommet forslag. 

 

f.  Valg af formand. 

Jens Chr. Jensen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Michael Petersen, 

Lolland. 

Der var ikke andre kandidater og Michael Petersen blev valgt med applaus. 

 

g.  (Valg af kasserer). 

Behandles ikke i lige år. 

 

h. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Fra assistent-/mestergruppen er Kenneth Achner på valg. 
Dirigenten oplyste, at Kenneth Achner ikke modtager genvalg, da han nu er vicebered-

skabsinspektør. 

Bestyrelsen foreslår Tim Witzner, Slagelse. 

Der var ikke andre kandidater og Tim Witzner blev valgt med applaus. 

 

 

Fra chef-/ledergruppen er der en ledig plads efter Michael Petersen, og 

desuden er Ole Olsen på valg. 
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår valg af Kenneth Achner og genvalg af Ole Ol-

sen. 

Der var ikke andre kandidater, og Ole Olsen samt Kenneth Achner blev valgt med ap-

plaus. 
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i. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

Fra assistent-/mestergruppen er Jørn Øgendahl, Silkeborg på valg. 
Dirigenten oplyste, at han modtager genvalg. 

Genvalgt med applaus. 

 

Fra chef-/ledergruppen er Carsten Iversen, Roskilde på valg. 
Dirigenten oplyste, at Carsten Iversen modtager genvalg. 

Genvalgt med applaus. 

 

j. Valg af 2 revisorer. 

På valg er K. E. Richter Petersen, Aalborg. Modtager genvalg. 

På valg er Knud Erik Vestergaard, Silkeborg. Modtager genvalg. 

Genvalgt med applaus. 

 

k. Valg af 2 revisorsuppleanter. 

På valg er Niels Hejslet, Esbjerg. Modtager genvalg. 

På valg er Allan Holst Hansen, Helsingør. Modtager genvalg. 

Genvalgt med applaus. 

 

l. Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling.. 

Formanden oplyste, at det vil være samme tid og sted som FKB’s årsmøde og man for-

venter derfor, at det er i Aalborg den 26. august 2009 kl. 10:00. 

Godkendt med applaus. 

 

m. Eventuelt. 

Michael Petersen tog som ny formand ordet og takkede for valget.  

Nu skal han til at sidde på sadlen, men heldigvis med Jens Chr. på bagagebærer i det før-

ste stykke tid. 

En af de opgaver han bl.a. vil tale med Jens Chr. om, er at arrangere DKBL´s 40 års jubi-

læum i 2009. 

Michael overrakte nu foreningens gave til Jens Chr. Jensen samt inviterede til reception i 

restauranten på 1. sal. 

Tidligere formand Jens Chr. Jensen modtog stående applaus. 

 

Der var ikke flere der ønskede ordet. 

 

Formand Michael Petersen fik derefter ordet til afsluttende bemærkninger og takkede di-

rigenten for en godt ledet generalforsamling, samt bad de fremmødte rejse sig, for at ud-

bringe et trefoldigt leve for DKBL. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 11:45, hvorefter der var reception for tidligere formand 

Jens Chr. Jensen og deltagelse i FKB´s Årsmøde. 


