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Formand Andreas Hasle  bød velkom men til alle delegerede, g æster o g tilhører o g 
øns kede alle et godt o g udbytterigt delegeretmøde.  
 
Herefter åbnede formanden mødets pkt. 1 med en åbningstale – se bilag 1. Umiddelbart her-
efter holdt transportminister Henrik Da m  Christensen en hilsn in g stale – se bilag 2. 
  
Herefter var der  underholdnin g ved Jan Gintberg – med efterfølgende pause.  
 
Formanden an modede herefter om, at delegeretmødet på ind stillin g  fra en enig  
branchebestyrelse, g od kendte at antallet af delegerede allerede fra denne gan g  er 
s kåret ned til 1  pr. påbegyndt 60 medlem mer +  branchebestyrelsen, formand & 
næstformand - lovændrin g til  §  11.  Dette blev god kendt uden afstemnin g.  

 
Endvidere an modede formanden om, at delegeretmødet  på ind stillin g  li geledes fra 
en enig  branchebestyrelse,  allerede fra dette møde arbejder efter den ud sendte 
da g sorden som foreslået i ændrin gerne til sam me § 11. Dette blev god kendt uden 
afstemnin g.  
 
Bemærkede at delegeretmødet var fremryk ket ½ år på ba g grund af Fremtidsaft a-
len – o g  o g så dette blev god kendt uden afstemnin g.  
 
Ad. 2. Godkendelse af mandater 
Kon staterede at delegeretmødet var  lovligt  ind kaldt idet og mødet er beslutnin g s-

dy gtigt idet: 
 

- at delegeretmødet er lovligt indvarslet 22 .8.20 1 2 Refleks@ 

- at de an meldte valg  af delegerede er s ket rettidigt i  henhold til l o-
vene 7 u ger før.  

- at alle delegerede er medlemmer af HK Trafik & Jernbane o g har b e-
talt kontin gent rettidigt.  

-  
Kon staterede at alle 5 8 tilmeldte er mødt frem o g er so m delegerede stem mebe-
rettigede o g mødet er beslutnin g sdy gtigt i henhold til lovene.  
 
Ad. 3. Godkendelse af forretningsorden. 
 
Den omdelte forretnin g sorden ,(Bilag  3), – tilpasset den besluttede da g sorden - 
blev god kendt.. 
 
Oplyste at tidsfrist for indleverin g af ændrin g sforsla g til Fagl igt Handlin g spro gram  
er senest kl.13.00 til dirigenterne.  
 
Ad. 4. Valg af dirigenter og sekretærer. 
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Formanden foreslo g so m dirigenter Kurt Sølund & Christian C hristensen –  samt 
so m sekretærer Flemmin g Bock & Helle Bremholm.  Disse blev valg  – og  dirigen-
terne overtog mødeledelsen.  
 
 
Dirigenterne tak kede for valget o g oplyste:  
 

- at ordet s kal be gæres s kriftligt til dirigenterne  

- at der kun må tales fra talerstolen –  dirig enterne kan do g give tilla-
delse til me get korte bemærknin ger fra bordene  

- at afstemnin ger i  henhold til forretnin g s ordenen kan foregå på 3  
måder 

- at stemmesedler vil  blive omdelt efter behov af dirigenterne  

- at dirigenterne og så fun gerer som stemm eoptællere og vurderer 
behovet for s kriftlige afstemnin ger  

- erindrede om at ændrin g sforsla g til Fa gligt  Handlin g spro gram s ka l 
være dirigenterne i  hænde senest kl.  13.00. Samt at eventuelle æ n-
drin g sforsla g vil  blive trykt o g o mdelt.  

- at det blev oplyst  at formand o g næstformand fun gerer som reda k-
tionsudvalg.  

- hvis der er andre forslag til  valg  af kandidater end dem so m bra n-
chebestyrelsen har foreslået bedes det meddelt dirigenterne senest 
kl.  14.00 –  med an givelse af navne 

- meddelelser om valg  i  kredsene til branchebestyrelsen bedes me d-
delt dirigenterne senest kl.  14.00  

 
Ad. 5. Vedtagelse af dagsorden. 
 
Dirigenterne kon staterede at dag sordenen efter delegeretmødets beslutnin g  er 
følgende: 
 
Da g sorden: 
 
1.  Åbnin g af delegeretmødet 
2.  God kendelse af mandater 
3.  Forslag til  forretnin g sorden  
4.  Valg  af dirigenter og  sekretær 
5.  Vedtagelse af dag sorden  
6.  Beretnin g om virksomheden  
7.  Forelæg gelse af brancheafdelin gens regns kab  
8.  Vedtagelse af Fa gligt Handlin g spro gram  
9.  Behandlin g af ind komne forslag –  herunder eventuel regulerin g af honorarer 
1 0.  Valg  af formand, næstformand, 2 interne revisorer og 2  revisorsuppl eanter 
1 1.  Meddelelse om valg  af branchebestyrelses medlemmer  



HK Trafik & Jernbane 
Referat af delegeretmøde 2012 i Nyborg 

 
 

3 

 

 
Ad. 6. Beretning 
 
Formanden o g næstformanden aflagde m undtlige beretnin ger i  tilknytnin g til den 
ud sendte s kriftlige beretnin g.  Formanden i 2  dele. (Bilag 4 A, 4 B og 4 C) 
 
Herefter blev der åbnet for indtegnin g af talere . 
 
Debat efter beretningen: 
 
Arne Jensen 
 
Andreas lan g beretnin g,  man ge ord. Kan ik ke finde huller, hvor jeg savner no get.  
C itat fra mit liv som hund: ”Det gælder om at sam menligne.”  
En dren g der altid fandt no gen, der havde det værre.  
Jeg hører krise, underskud….  
Vi skal hus ke at sammenligne, andre har det værre.  
De finder alli gevel veje.  
Når jeg hører om erstatnin ger, vil  jeg  si g e: ”Pen ge er ik ke alt”.  
Pen gene er udtryk for ledelsens fejl  og at vores medlem mer er blevet dårligt b e-
handlet. 
Stolt af at være medlem o g TR i  H K o g  T  & J 
Man ge gode dis ku s sioner politisk  o g  fagligt, men ik ke bare klappe ka ge, selvom 
jeg er stolt. 
 
Udfordrin g er vores faldende medlemstal. 
Vi som fa gbevæ gelse har mistet noget foku s.   
Hvad er kerneop gaven? 
Det har vi, blandt andet fordi vi  kæ mper med de man ge sa ger for dem, der er 
ko m met galt af sted.  
 
Min chef har ledelsesfilosofi på intranettet:  
"Eneste kon stant er forandrin g" 
 
Man gler helikopterperspektivet i de omfattende beretnin ger  
 
T&J rens,  pres o g strygnin g: ”Hvilke problemer har vi?” 
Samlet billede af de udfordrin ger, vi  står overfor.  
Ikke kun medlemstallet, og så underskud år efter år.  
Send T  & J til storvask:  "analyse o g  plan" 
 
Havde øns ket en handlin g splan med aktiviteter.  
F.eks.  plan for at vende underskuddet, for medlemsudviklin gen, for at s kabe tillid 
hos medlem merne. 
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T i l  BB: I s kal være rollemodeller, forbilleder, lave arbejdet for medlemmerne, så 
tror jeg,  det vil  lyk kes.  
 
Min million var ik ke min,  der var vores.  T il udadvendte aktiviteter. Har heller ik ke 
selv bidraget. Vi skal stadig  satse på tværfagli ge aktiviteter, der s kaber identitet.  
 
Et bud get viser, hvad man vil lave. Når man ik ke har bud get, så lader man omver-
denen styre os.  
Hvis vi havde et budget, så havde vi styrin g på, hvad vi ville.  
 
 
Lone Riis 
 
Ta k for god beretning .  
 
Hvordan kan vi i  DSB støtte op om vores medlemmer i  forbindelse med DSB’s ce n-
traliserin ger.  
Det handler aktuelt om nedlæ g gelse af billetsalg  i  Jylland. Nogle får rejsetid 5  t i-
mer. 
T idligere løsnin ger med hjem mearbejdsplads mv.  men nu er ledelsen tilbagehol-
dende.  
 
Øn s ker centrale aftaler, der kan tages i  bru g i  de her situationer.  
 
Carl Johan 
TR i  To gdrift og Fjern o g Regionaltog.  
SU med flertal af Lok oførere. Godt samarbejde lokalt.  
Glad for Henriks  tilbud om endnu mere samarbejde.  
Jesper Lok vil  have færre SU’er og  et mindre antal TR, er ik ke interesserede i,  hvad 
vi mener, o g hvad vores medlem mer gerne vil  have.  
Prøver at nedlæg ge samarbejdsudvalgene rundt om krin g.  
Møder op med ordrer i  stedet for oplæg.  
Utilstedelig  måde at agere på fra DSB’s side.  
Op gaven for Jesper Lok er at s kaffe økonomi.  
Vi må gøre det klart for DSB, at de ik ke bare s kal nedsætte antallet af TR i  forbi n-
delse med u dflytning  til  Tåstrup.  
 
Glad for at vi kan stå sam men to fagforbund for at forsvare medarbejde rnes inte-
resser. 
 
Replik Andreas: 
 
Til Arne 
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Vi er presset af virksomhedernes an greb på os.  
Enig  i,  at vi  kan have bru g for helikopteroverblik,  om vi har bru g for en analyse, 
ved jeg ik ke.  
Arbejdet ude lokalt er hårdt.  
O m vi s kulle have haft en fi x  o g færdig  plan? Vi skal inddra ge jer i vidt omfan g.  
Vi holder TR møderne, det fortsætter vi med. Der får vi input fra jer.  
Vi  har ik ke haft lyst til at kom me med en helt  færdig  plan  
Men enig  i,  at det kan være så bredt, at det ser ud som om, m an ik ke har no gen 
plan. 
Perspektiv om krin g medlemsned gan g er interessant. Det er jo hvorfor ned gan gen 
s ker, der er interessant. 
I går arbejdede vi med no gle af de tin g,  so m kan hjælp e os. Vi benytter os af HK s  
projekter o m krin g d et. 
Vi er ik ke ved vejs ende. Det er godt, så der stadig  er bru g for os.  
Løsnin gen er ik ke bare en handlin g splan, for forandrin gerne sker hele tiden.  
Glad for dine input Arne, vi vil  arbejde med det og håber, at du o g så vil  bidrage.  
Millionen: "Vi skal være aktive og udadrettede".  
 
 
Replik til Carl Johan 
Ja vi har regler, der ik ke bliver respekteret.  
Bemærkelsesværdigt at Jesper Lok vil  forenkle. Når man har brudt aftalerne, vil 
man hellere fjerne reglerne, så man afkriminaliserer si g  på den måde.  
Generel tendens.  Flek sibilitet kan være g odt, men vi er bekymrede for, hvad fo r-
enklin gen kan bru ges til.  
 
Birthes replik til Lones indlæg. 
Vi har fulgt det der er sket ovre i  det Jyske. Jeg har været i  tæt dialog med G itte og  
talt kort om de udfordrin ger disse medlem mer har.  
Der er me get lan gt mellem arbejdspladserne.  
Skrev at I s kulle udfordre ledelsen på det med hjem mearbejdspladser. Forstår ik ke 
hvorfor DSB centraliserer o g ik ke bru ger muli g  teknolo gi  til at decentra lisere og 
s kabe hjem mearbejdspladser.  
In gen kan over læn g ere tid bru ge 5 timer på transport. Til sa g n herfra til kredsen 
om, at vi tager det op med ledelsen i  DSB.  
 
Dirigenterne oplyste at alle revisorprotokollater kunne besigtiges  oppe ved dir i-
gentbordet. 
 
Herefter var der frokost – o g  mødet blev genoptaget kl.13.30 – og  der blev afholdt 
følgende gæstetaler: 
 
Gæstetale formand Henrik Horup, Dansk Jernbaneforbund. (Bilag 5). 
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Gæstetale adm. dir. Gottfried Eymer DB Schenker Rail Danmark, (Bilag 6).  
 

Beretnin gen blev enstemmi gt vedtaget.  
 
Gæstetale Sektorformand for HK Stat Hovedstaden Estrid Husen. (Bilag 7). 
 
Formanden tak kede for de pæne ord.  
 
Ad. 7. Brancheafdelingens regnskaber i perioden. 
 
Formanden fremlagd e regn s kaberne for perioden o g fastslo g at egen kapitalen er 
faldet med ca. 1.4  kr. i  perioden. Formanden redegjorde bl.a. for efter hvilken m e-
tode vi foretager værdiansættelse af vores  feriehuse.  
 
Redegjorde for historik ken ba g reservefonden –  samt at pen g ene der blev op kræ-
vet til fonden er medgået til den løbende drift. Bl.a. forårsa get af økonomien i  
Jernbaneferie. 
 
Nævnte at reservefonden ik ke læn gere har no gen fun ktion og  derfor foreslås ne d-
lagt under den efterfølgende lovrevision.  
 
Herefter blev re gn s k aberne enstem mi gt g od kendt.   
 
Ad. 8. Vedtagelse af fagligt handlingsprogram. (Bilag 8, 8 A og 8 B) 
 
Næstformanden indledte pun ktet med et oplæ g til Fagli gt Handlin g spro gram 
2 0 1 2-201 6 o g sa gde: 
 
”Som I nok har bemærket, har vi denne gan g  valgt at bru ge en mere fortællende 
stil  om krin g ba g grund mv. for de forsla g  vi har oplistet til Fagli gt Handlin g spr o-
gram.  
 
Vi håber på den måde at kunne gøre det mere involverende og  mere ved kom me n-
de for andre end lige den nærmeste inderkreds.  
 
O g  som vi o g så har s krevet  til jer i  slutnin gen af oplæg get, vil det være Branch e-
bestyrelsen, der oms ætter de beslutnin ger vi træffer i  dag til  kon krete mål o g 
handlin ger – og  ik ke mind st - prioriterer ræk kefølgen af indsatser, for vi kan ik ke 
g øre det hele på en gan g.  
 
Oplæ g get er blevet til på ba g grund af især 4 tin g –  det står så at si ge på 4  ben:  
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1) For det første har vi selvfølgelig  set tilbage på hvad vi besluttede på deleg e-
retmødet i  20 0 9 –  hvad har vi nået – hvad s kal vi gøre mere af – hvad s kal vi  
g øre mindre af? 

2) For det andet er det opsamlin gen på TR  - kursu s konferencen i  Middelfart i  
efteråret 201 1, hvor vi bad jer tillidsrepræsentanter opliste, hvad I mente 
medlemmerne forventer af deres fa gforenin g.  

3) For det tredje er det Fremtidsaftalen med HK, som o g så er omtalt i både 
den s kriftlige o g den mundtlige beretning  o g so m sætter no g le ram me for 
vores arbejde. 

4) O g som det fjerde og  sid ste ben er det HK  Stats målpro gram, so m blev b e-
sluttet på sektorkongressen her på Nyborg Strand i  juni 20 1 2 .  

 
Jeg vil  nu give indsatso mråderne vi h ar oplistet no gle ord med på vejen:  
 

 Det er helt af gørende, at vi alle påtager os  et medansvar for at lytte til, hvad 
medlemmerne forventer af os –  o g  det er bydende nødvendig t, at alle også 
påtager si g  sin del af ansvaret for at oms ætte disse forventnin ger til kon kre-
te handlin ger. F.eks.  så vi i  går i  medlem sundersø gelsen, at de gerne vil h a-
ve vi gør mere i  forhold til deres ko mpetenceudviklin g –  og  vi fik faktis k o g-
så no gle spændende bud fra S C K  på hvad vi kon kret kan gøre.  

 Vi så o g så, at medlem merne øns k er vi g ør mere i  forhold til deres arbejd s-
miljø. 

 Men hvad betyder det så kon kret, når de har efterspur gt de her tin g? Det 
s kal vi  alle sa m men – tillidsrepræsentanter, arbejds miljørepræsentanter, 
kredse, sekretariat og  da gli g  ledelse være med til at finde frem til.  

 Vi har ik ke ubegrænsede ressourcer og her er det vigtigt – som vi o g så har 
s krevet i oplæ g get – at vi  finder ud af, hvordan medlem merne selv kan b i-
drage, at de siger, hvad kan jeg selv gøre sammen med min fagli ge or ganisa-
tion. At de f.eks. selv ka n tage initiativ til at danne no gle faglige  netværk på 
tværs af kredse mv., so m vi kan facilitere, understøtte, bak ke op om i et e l-
ler andet beskedent omfan g.  

 Vi er nødt til at prioritere og målrette vores ind sats o g her er vi pis ket til at 
have et særligt  foku s  på de 20-4 0-årige, for det er primært dem, der melder 
si g  ud eller melder sig  over i  ”de gule”, så vi skal finde ud af, hvad vi kon kret 
kan gøre for at fastholde dem vi har – o g  ik ke mind st tiltræk k e no gle nye  
medlemmer. 

 Vi tror o g så på, at den alders gruppe er vigtig  at have foku s på som me d-
lemmer, fordi vi o g s å i den gruppe s kal finde no gen som har lyst til at tage 
over som tillidsrepræsentanter, når vi andre af forskellige grunde må sto p-
pe. 

 O g så den gruppe af medlemmer, der er ledere og chefer, skal vi  have foku s 
på – i  den forløbne periode har vi besluttet at chefkredsen ku nne udvide sit 
dæknin g so mråde, så den nu o g så organiserer ledere o g overens ko m sta n-



HK Trafik & Jernbane 
Referat af delegeretmøde 2012 i Nyborg 

 
 

8 

 

satte. O g  det har vi g jort, fordi der har været en efterspørg sel blandt me d-
lemmerne for at få  den mulighed. 

 Vi vil o g så videreudvikle tan ke gan gen om  den åbne o g involverende organ i-
sation, hvor vi træk k er på ressourcer bredt blandt f.eks.  tillidsrepræsenta n-
terne, altså går udenfor Branchebestyrelsen o g henter friske kræfter til 
f.eks.  arbejds grupper. Som eksempel kan jeg her nævne den lille gruppe, 
der er nedsat til at få kon kretiseret vores arbejde med kompete nceudviklin g 
– den model vil vi gerne overføre til andre indsatsområder – det kunne 
f.eks.  være arbejds m iljøarbejdet.  

 Skal jeg  nævne én tin g je g mener vi bare ik ke har gjort nok ved i  den fo r-
løbne periode, så er det foku s på de af vores medlem mer, der er valgt som 
arbejds miljørepræsentanter. O g  det er altså du mt for nu at sig e det lidt fo r-
simplet, for der li g ger alt andet li ge en stor re ssource, som vi s kal gøre 
bru g af, så dér s kal vi altså blive dygtigere til at nå dem.  

 Vi vil – som det o g så s kinnede igennem i går –  sætte turbo på ko mpetence-
udviklin g sind satsen over en bred kam. Vi s kal i  dialog med vores medlem s-
virkso mheder om hvordan vi og de  tilsam men kan sikre, at in gen bliver 
g lemt når det gælder kompetenceudvikling .  

 Endelig  vil  jeg  nævne, at vi fortsat vil  udby g ge samarbejdet med H K stat o g 
udnytte de synergier, der li g ger i  det. Det kan f.eks.  være om k rin g arbejd s-
miljø o g ko mpetenceudvikl in g.  

 
Vi skal blive bedre til at gå fra ord til handlin g –  det er ik ke nok at skrive hen-
si gtserklærin ger i  f.ek s.  handlin g spro gram met – der s kal handles offensivt og 
kon kret på det, så vores medle m mer oplever, at det gør en forskel at være 
medlem i HK Traf ik & Jernbane, at de oplever, at ”de får no get for pen gene”, 
når de er medlem hos os.  
 
Vi har så man ge ressourcer tilsam men, res sourcer der ik ke kan und gå at flytte 
no get, betyde en fors kel.  
 
Men det kræver vi står sam men om at løfte op gaverne: Tillidsrepr æsentanter, 
arbejds miljørepræsentanter, kredse, sekretariat og da gli g  ledelse.  
 
  SAMMEN BLI’R VI STÆRKERE 
 
Jeg s kal hermed overgive oplæg get til Fag ligt Handlin g spro gram til  debat.  
Ta k”.  
 
 

 
Arne Jensen:  
”Dejligt at høre Birthes fremlæg gelse – aktiverin g af alle o g enga gerin g af me d-
lemmerne. At finde nye resurser og aktivere medlemmerne. Spurgte Birthe hvad 
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der s kulle til for at kom me videre – eller stod som barrierer for en sådan mobilise-
rin g”.  
 
Birthe 
”Vi har haft problemer med at lave en indsats for arbejds miljørepræsentanterne 
på niveau med hvad vi går for TR. Men ba salt har vi ik ke haft kræfterne”.  
 
Andreas 
”Vores største udfordrin g er at aktivere flere – og  s kabe en talentudviklin g.  Vi s kal 
s kabe en balance mellem udførelsen af de spændende op gaver – mellem det cen-
trale o g det decentrale niveau.  
 
O g  så o g så fordele det slidsom me o g det spændende arbejde mellem sekretariat, 
BB og TR”.  
 
Gitte Banke 
”Der står rigtig  mange gode tin g i  oplæ g get – vi  bliver indbudt til at kom me ind i  
ka mpen o g være med til at løse op gaver o g tage udfordrin gerne.  Men vi man gler 
den nødvendi ge tid ude på arbejdspladserne – hvad kan vi g øre ved det. Andreas 
o g Birthe skal være skarpere på kravet om  at vi kan f  den nødvendi ge tid”. 
 
Andreas 
”Vi vil  gerne gøre alt hvad der er muligt for at TR får mere tid til at udføre fagligt 
arbejde – men vi er me get i  tvivl om hvor lan gt vi kan nå alene. Her bliver vi nødt 
til at træk ke på hele det faglige fælless kab ik ke bare i  virkso m hederne – men o g så 
i OAO o g  LO. Vi s kal dy gtig gøre os kon stant for at blive en stærk samarbejdspar t-
ner i  den sam menhæn g. Gav tilsagn om at gære hvad det overh ovedet er muligt”. 
 
Der var indleveret af Helle Bech Johansen: Ændrin g sforslag/forklarin g på udtry k-
ket ”at facilitere”. Birthe forklarede udtryk ket med at servicere /understøtte, i  det 
kon krete tilfælde netværksdannelse, o g  oplyste at vi ville være op mærkso m me på 
det i medlems ko m m unikationen.  Forslag et blev frafaldet.  
 
Herefter blev det fag lige handlin g spro gram enstem mi gt vedtaget.  
 
Gæstetale på vegne af alle de nordiske gæster fra TJNS v/Bente Sandaker, Norge 
 
Gæstetale formand Isa Rogild HK Post og Kommunikation. 
 
Ad. 9. Indkomne forslag og fastsættelse af honorarer. 
 
Dirigenterne kon staterer at der er ind kom met forslag fra branchebestyrelsen ve d-
rørende lovændrin g s forsla g –  som er ud sendt. Birthe forelagd e branchebestyrel-
sens ud kast til revision af lovene.  
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I tilknytnin g til  ændrin g i  §  1 0.5.3.  blev det besluttet at kredsregn s kaberne reg u-
leres i  regn s kab s – og  revisionsinstruksen af 20 0 4 o g branchebestyrelsens forre t-
nin g sorden –  som revideres o g opd ateres efter behov. 
 
I forbindelse med ændrin g af § 10.6. blev det besluttet at paragraffens ordlyd 
s kal indarbejdes i nævnte instruks. ” Kredsformanden disponerer under ansvar over for 
kredsbestyrelsen og Brancheafdelingen over kredsens midler. Ved beløb over kr. 75.000 dispone-
rer kredsformand og et andet kredsbestyrelsesmedlem under ansvar over for kredsbestyrelsen og 
brancheafdelingen over kredsens midler i fællesskab. Medlemmer af kredsbestyrelsen er ansvar-
lige for forvaltning og anvendelse af kredsens økonomiske midler. Hvis et eller flere bestyrel-
sesmedlemmer ved forsætlig eller uagtsom handling har påført kredsen økonomisk ska-
de/underskud er det ansvarspådragende”. 
 
I forbindelse med § 11.1.2. blev det præciseret at delegeretmødet skulle afholdes 3 – 
6 mdr. efter HK Stats sektorkongres i henhold til Fremtidsaftalen – dog næste gang i 
2016. 
 
§  1 7.2.  Ud går: ”Branchebestyrelsen har ansvaret for brancheafdelingen midler og disses anven-
delse i henhold til de vedtagne budgetter. 
 
Medlemmer af Branchebestyrelsen er ansvarlige for forvaltning og anvendelse af Trafik & Jernbanes 
økonomiske midler. Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer ved forsætlig eller uagtsom handling har 
påført afdelingen økonomisk skade/underskud er det ansvarspådragende”. Indholdet overføres 
til brancheafdelingens forretningsorden samt regnskabs – og revisionsinstruksen. 
 
§ 20.1. Udgår: ” Med udgangspunkt i delegeretmødets beslutninger vedrørende økonomi og bud-
getter, fastsætter branchebestyrelsen retningslinjer for brancheafdelingens kasse- og regnskabsvæ-
sen”. Indholdet overføres til brancheafdelingens forretningsorden samt regnskabs – og 
revisionsinstruksen. 
 
§  2 0.3.  Ud går: ” Til alle ordinære branchebestyrelsesmøder udarbejdes et perioderegnskab”. 
Indholdet overføres til brancheafdelingens forretningsorden samt regnskabs – og revi-
sionsinstruksen. 
 
§  2 1. Det blev besluttet at ophæve den ne §  o g dermed nedlæg ge Reservefonden – 
hermed ud går o g så bilaget med love ne for denne fond.  
 
Det blev videre besluttet at bestemmelserne  om servicemedlem mer o g rå-
dighed slønsforenin g en ud går af lovene. 
 
Efter behandlin gen af alle ændrin g sforslag  –  og  ændrin g sforslag til ændrin g sfor-
slag –  blev lovene med samtlige de besluttede ændrin ger vedtaget enstemmi gt i  
s in  helhed. (Bilag 9) 
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Forslag fra branchebestyrelsen til fremtidige honorarer Jf. bilag  I for formand –  
næstformand – interne revisorer.  Formanden fremla gde ind stillin gen i  bilag  I som 
er udsendt. 
 
Indstillin gen blev enstem mi gt god kendt.  

 
Ad. 10. Valg af formand, næstformand, 2 interne revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
 
Ole Bjerg indstillede på vegne af en enstem mi g  branchebestyrelse et genvalg  af 
Andreas Hasle som for mand –  o g  han blev enstemmi gt genvalgt  uden mod kand i-
dat. 

 
Formanden tak ker - o g Ole Bjerg  anbefalede på vegne af en enstem mi g branche-
bestyrelse genvalg  af Birthe Øster gaard Petersen som næstformand –  og  Birthe 
blev enstem mi gt genvalgt uden mod kandidat. 

 
Formanden anbefalede på vegne af en enstem mi g bestyrelse genvalg  af de 2  rev i-
sorer: Kurt Sølund og  Va gner Jørgensen  so m blev enstemmi g t genvalgt uden 
mod kandidater. 
  
Formanden anbefalede på vegne af en enstem mi g bestyrelse valg  af de 2  revisor-
suppleanter: Niels  Villumsen som 1. suppleant o g Christian C hristensen som 2. 
suppleant – som blev enstemmi gt valgt uden mod kandidater.  

 
Ad. 11. Meddelelse om valg af branchebestyrelsesmedlemmer.  
 
Se bilag 10.  
 
Formanden afsluttede delegeretmødet – o g  tak kede dirigenterne for godt arbejde 
sa mt til alle for deres  deltagelse o g bidrag  til  gennemførelsen af et vellyk ket  mø-
de. 
 
 
God kendt af dirigenterne 
 
København d.  
 
C hristian Christensen 
 
 
 
 
 

Kurt Sølund 


