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KREDS VEST STIFTENDE GENERALFORSAMLING, 29. 
MARTS 2014  

 

Generalforsamlingen blev afviklet lørdag den 29. marts 2014 på Radisson Blu 

Scandinavia Hotel i Århus. 

Der deltog ca. 250 gæster og medlemmer fra Kreds Syd og Kreds Nord, hvoraf 

219 var stemmeberettigede. 

Forbundssangen blev, traditionen tro, sunget som indledning. 

Jakob Thorgaard, formand fra Kreds Nord, bød forsamlingen velkommen på veg-

ne af de to bestyrelser.  

Generalforsamlingen blev afholdt efter følgende dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Godkendelse af dagsordenen 

3) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år v/formand 
Kent Petersen 

4) Behandling af forslag  

a. Forslag til vedtægter for Kreds Vest 

b. Forslag til honorering af kredsbestyrelsen 

5) Forelæggelse af åbningsbalance 1. januar 2014 

6) Valg 

7) Eventuelt 

Ad 1) Valg af dirigent 

Lars Dahl Gulmann fra Finansforbundet blev indstillet som dirigent og blev en-

stemmigt valgt. Han indledte med at konstatere, at formalia i forhold til indkal-
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delse og frister er overholdt, og han konkluderede derfor, at generalforsamlingen 

var lovligt indkaldt. 

Ad 2) Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad 3) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år 

v/formand Kent Petersen 

 

Opbakning til Kreds Vest 

Kent ytrede stor opbakning og ros til kredsbestyrelserne for arbejdet, som er 

ydet i forbindelse med fusionsprocessen frem mod en ny Kreds Vest. Han frem-

hævdede, at det kræver stort mod, at være villig til at sætte egne interesser og 

faglige poster i spil, for at lave en konstellation, som helt sikkert vil sikre med-

lemmerne en endnu stærkere kreds. 

 

Han understregede samtidig, at der vil være høje forventninger til Kreds Vest – 

som værende den kommende 3. største kreds i forbundet, og han glæder sig til 

at have Kreds Vest med på holdet med en større politisk styrke. 

 

OK 2014 

Kent gav en orientering om overenskomstforhandlingernes forløb og et indblik i, 

hvordan samarbejdet med FA har været utilfredsstillende.  

 

Det var ikke Finansforbundets ønske at få en 3-årig overenskomst, men vi har 

her måtte læne os op ad det øvrige arbejdsmarked.  

 

Kent udtrykte stor tilfredshed med den opbakning, som blev givet på det ekstra-

ordinære landsmøde, hvor baglandet støttede op om muligheden for at kunne 

give det 2. strejkevarsel. Derudover har der været et godt samarbejde med DFL 

omkring OK-forhandlingerne i år. 

 

Tryghed 

Den nye overenskomst byder på forbedringer i forhold til det, at sikre medlem-

mernes tryghed.  Siden 90’erne har vi sagt farvel til mellem 30-35.000 medar-

bejdere i vores sektor, så det er vigtigt, at vi som fagforening holder fokus på at 

skabe tryghed for vores medlemmer, nu hvor den ikke kan sikres via overens-

komsten. Kents påstand er, at de fleste under 60 år vil få andre job end de har i 

dag. Det er derfor vigtigt, at være parat til at tage imod nye opgaver og det kan 

vi kun, hvis vi arbejder med at målrette medlemmernes kompetencer.  
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Finansforbundet vil arbejde på, at alle medlemmer får tilbud om individuel ar-

bejdslivsrådgivning, så der bliver lagt en plan for, at de enkeltes drømme og mål 

kan blive mulige. Efter landsmødet 2014 går ”Employability-projektet” live – 

efter 1. oktober 2014 og henover de næste år modtager alle medlemmer et brev 

fra Finansforbundet med tilbud om arbejdslivsrådgivning.  

 

Kirsten Jatta fra Bankdata spurgte til, hvad man vil gøre fremadrettet for at sikre 

en bedre forhandlingssituation i forbindelse med OK-forhandlingerne. Kent sva-

rede, at man vil se efter nye alliancer med LO, så vi samlet vil stå stærkere. 

Ad 4) Behandling af forslag  

4.a Forslag til vedtægter for Kreds Vest 

 

Jakob Thorgaard redegjorde kort for arbejdet med vedtægterne for Kreds Vest, 

og begrundede særligt følgende bestemmelser: 
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Der var ikke spørgsmål eller kommentarer fra salen til vedtægterne. Vedtægter-

ne blev enstemmigt vedtaget af salens 219 stemmeberettigede medlemmer. 

 

4.b Forslag til honorering af kredsbestyrelsen 

Jens Erik Jensen motiverede forslaget. 218 stemte for – og en enkelt stemte 

blankt. 

 

Ad 5) Forelæggelse af åbningsbalance 1. januar 2014 

Flemming Frost fremlagde åbningsbalancen, som blev taget til efterretning. 

 

Ad. 6) Valg 

6.a. Indtil 15 bestyrelsesmedlemmer 

Følgende blev enstemmigt valgt for 2 år: 

Jacob Møllgaard, vestjyskBANK 

Mogens Bøge Jensen, Bankdata 

Anne Sommer Grøn, Sparekassen Kronjylland 

Birgitte Gaarden, Nordjyske Bank 

Inge Dammeyer, Nørresundby Bank 

Jan B. Poulsen, Djurslands Bank A/S 

Følgende blev enstemmigt valgt for 1 år: 
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Henriette Nissen, Midt Factoring A/S 

Jens Erik Jensen, Bankdata 

Jakob Thorgaard, Sparekassen Kronjylland 

Flemming Frost, Sparekassen Thy 

Gitte E. S. Vigsø, Ringkjøbing Landbobank A/S 

Jeanette Willum, Jutlander Bank A/S 

6.b. 2 kritiske revisorer 

Bøge Christiansen, Bankdata og John Damholdt, Sparekassen Kronjylland blev 

enstemmigt valgt. 

6.c. 1 revisorsuppleant 

Lotte Larsen, Totalbanken A/S blev enstemmigt valgt. 

Ad 7) Eventuelt 

Jakob Thorgaard orienterede om den efterfølgende urafstemning, som vil blive 

afholdt jf. Kreds Nords vedtægter. Brev med unik pinkode vil mandag den 31. 

marts 2014 blive sendt direkte til Kreds Nords aktive og hvilende medlemmer. 

Afstemningen slutter fredag den 11. april kl. 12, hvorefter resultatet offentliggø-

res på Kreds Syd og Kreds Nords hjemmesider. Er der opbakning fra medlem-

merne til nedlæggelse af Kreds Nord, vil Kreds Vest være en realitet pr. 15. april 

2014. 

 

Lene Pedersen, Nørresundby Bank bad om ordet, hvor hun ønskede tillykke til 

hele forsamlingen med Kreds Vest. Samtidig takkede hun for den økonomiske 

støtte, som den faglige forening i Nørresundby Bank har fået fra Kreds Nord i det 

forgangne år, hvilket hun håber fortsat bliver muligt at få tilskud til i den nye 

Kreds Vest. 

 

Jakob afsluttede med at takke dirigenten, Kent Petersen, kredsgæster og de 

fremmødte medlemmer for deltagelsen samt en stor tak til Kredsservice og Fi-

nansforbundet for bistand til dagens generalforsamlinger og fusionsprocessen 

generelt igennem det sidste 1 1/2 års tid. Der lød også en stor tak til Lauritz 

Ehlers, Niels Ellegaard og Gitte Stentebjerg for deres store arbejde for Kreds Syd 

og for deres deltagelse i fusionsprocessen. 

 

Kredsbestyrelsen konstituerede sig som følger: 

Formand: Jakob Thorgaard 

Næstformænd og HB-medlemmer: Flemming Frost & Jens Erik Jensen 

Kasserer: Jan B. Poulsen 

 

For referatet Susan Thorenfeldt 

1. april 2014 


