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SPAR NORD KREDS GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 

2019 KL. 09.30 PÅ COMWELL HVIDE HUS AALBORG, 

VESTERBRO 2, 9000 AALBORG 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen om Kredsens virksomhed i det forløbne år 

3. Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år 
v/næstformand i Finansforbundet, Steen Lund Olsen  

4. Godkendelse af regnskab med decharge 

5. Indkomne forslag: 
a. Fra medlemmerne 
  - der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne 

b. Fra bestyrelsen 
- der er indkommet forslag fra bestyrelsen om ændring i 
vedtægterne 

6. Valg til bestyrelsen af: 
a. Næstformand 

- Gitte Holmgård Sørensen valgt ved fredsvalg for 2 år 

b. 3 bestyrelsesmedlemmer 
- Lene Aaen og Rikke Henriksen valgt ved fredsvalg for 2 år 
- Michael Jensen valgt ved fredsvalg for 1 år  

7. Valg af: 
a. Revisor 
b. Revisorsuppleant 
Valgperioden for begge er 1 år 

8. Eventuelt 
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Jannie Skovsen bød deltagere og gæster velkommen til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent 

Johnny Swensson blev foreslået og valgt som dirigent. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet efter reglerne i vedtægterne. 

Der var 92 delegerede. 

2. Beretning fra bestyrelsen om Kredsens virksomhed i det forløbne år 

Formand Jannie Skovsen og næstformand Gitte Holmgaard Sørensen fremlagde 

den mundtlige beretning fra bestyrelsen om Kredsens virksomhed i det forløbne 

år, jf. udsendt årsblad, marts 2019. 

3. Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år 

v/næstformand i Finansforbundet, Steen Lund Olsen  

Steen Lund Olsen talte om følgende omdrejningspunkter i sit indlæg: 

 
• Sektorens image  
• Status på ny hovedorganisation  
• Finansforbundet har fået ”egen” a-kasse (Finansforbundets a-kasse) 
• Orientering om OK 2020 

 

Herefter debat i salen  

Dirigenten satte bestyrelsens beretning til afstemning. Beretningen blev 

enstemmigt taget til efterretning af generalforsamlingen. 

4. Godkendelse af regnskab med decharge 

Regnskabet var offentliggjort på kredsens hjemmeside og endvidere gengivet i 

den udleverede konvolut. Økonomiansvarlig Rikke Henriksen fremlagde det 

vedlagte regnskab for 2018 og gennemgik de enkelte poster. 

Dirigenten meddelte at det trykte regnskab var konfereret med 

originalregnskabet og at det kunne bekræftes at de to regnskaber var identiske. 

Dirigenten oplyste at regnskabet var behørigt underskrevet. 

Dirigenten anmodede de delegerede om at stemme om regnskabets god-

kendelse og decharge for samme. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og bestyrelsen modtog decharge 

fra generalforsamlingen. 
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5. Indkomne forslag 

5.a. Forslag fra medlemmerne 

Ingen. 

5.b Forslag fra Bestyrelsen 

Forslag om vedtægtsændring fra Bestyrelsen var offentliggjort på kredsens 

hjemmeside og endvidere gengivet i den udleverede konvolut. Ændringsforslaget 

blev gennemgået af Lene Aaen. 

Dirigenten satte bestyrelsens forslag til afstemning, og oplyste samtidig 

kravet om 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer (§12 i vedtægterne). 

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt.  

6. Valg til bestyrelsen af: 

a. Valg af Næstformand for 2 år 

På valg var Næstformand Gitte Holmgaard Sørensen, der ønskede 

genvalg. 

 

Gitte Holmgaard Sørensen blev valgt ved fredsvalg for 2 år. 

b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

På valg var bestyrelsesmedlem Lene Aaen, Rikke Henriksen og Michael 

Jensen, der alle ønskede genvalg. 

 

Lene Aaen og Rikke Henriksen blev valgt ved fredsvalg for 2 år. 

Michael Jensen blev valgt ved fredsvalg for 1 år. 

7. Valg af: 

a. Valg af revisor for 1 år 

På valg var Per Larsen der ønskede genvalg. 

 

Per Larsen blev valgt ved fredsvalg for 1 år. 

b. Valg af revisorsuppleant for 1 år 

På valg var Dorte Krogshave der ønskede genvalg. 

Dorte Krogshave blev valgt ved fredsvalg for 1 år. 

8. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 


