Landsforeningen HK Seniorer Danmark

Referat fra REPRÆSENTANTSKABSMØDET
15.-16. maj 2018 på Christiansminde
Velkomst ved landsformand Ole Rønnelund til gæster, delegerede og repræsentanter.
Hilsen fra HK-forbundet v/næstformand Martin Rasmussen
Martin sagde blandt andet: Som nyvalgt tænker jeg på, hvem der kan være forbillede i seniorarbejdet, og det kunne være en sej kvinde som Rita Weitling, der for nylig har haft 25 års jubilæum som seniorklubformand. Det er helt enestående!
Der er udfordringer i seniorarbejdet i fremtiden, for det er ikke alle afdelinger, der ser værdien i
seniorerne. Der bør være flere tilbud. Martin gav tilsagn om at mødes med HB to gange om
året.
Ole Rønnelund bad alle om at mindes afdøde siden sidste repræsentantskabsmøde.
1. Godkendelse af forretningsorden
Godkendt.
2. Valg af to 2 dirigenter, referent og stemmeudvalg
Dirigenter: Kurt Pasfall HK/Midt og Bjarne Johansen HK/Østjylland blev valgt.
Dirigenterne meddelte at der er 120 stemmeberettigede repræsentanter.
Referent: Birgit Hesselvig Nielsen.
Stemmeudvalg: Niels Daugberg HK/Nordjylland, Kjeld Blok HK/Midt, Inger Juel Hansen
HK/Sjælland, Karen Jacobsen HK/Sydjylland og Arne Nielsen HK/Hovedstaden.
3. Beretning
Formand Ole Rønnelund aflagde hovedbestyrelsens beretning.
Beretningen vedlagt som bilag 3.1
Herunder delberetning fra:
a) Synligheds- og aktivitetsudvalget. Beretningen vedlagt som bilag 3.2
b) Kursusudvalget. Beretningen vedlagt som bilag 3.3
c) Redaktionsudvalget. Beretningen vedlagt som bilag 3.4
Beretningerne blev enstemmigt vedtaget.
4. Regnskab
a) For 2016
Kasserer, Flemming Jacobsen, gennemgik regnskabet og redegjorde for nogle udgiftsposter.
Regnskabet blev godkendt med 3 stemmer imod.
b) For 2017
Kasserer, Flemming Jacobsen, gennemgik regnskabet og redegjorde for nogle udgiftsposter.
Regnskabet blev godkendt med 1 stemme imod.

c) Fastansættelse af kontingent
HB foreslår uændret kontingent - altså kr. 1,50 pr. medlem årligt.
Forslaget blev vedtaget.
5. Indkomne forslag
Forslag til ændring af vedtægterne
Der var redaktionelle ændringer: Aalborg staves ikke med bolle å men med 2 x a. Så hedder
det ikke Mariager-Hadsund men Mariagerfjord og Vesthimmerland.
§ 3 valg
Stk.1 foreslås ændret til: Landsforeningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af: Formand, næstformand, kasserer og 18 medlemmer. Formand, næstformand og kasserer vælges af repræsentantskabet og de 18 medlemmer samt suppleanter vælges i afdelingerne
forud for repræsentantskabsmødet. Samtlige valg gælder for 2 år.
Curt Hansen fra Frederikshavn-Læsø foreslog tilføjelse til § 3 stk. 2.
For at blive valgt til hovedbestyrelsen skal man være medlem af en lokalbestyrelse. Hvis
man ikke bliver genvalgt til lokalbestyrelsen, skal man straks udtræde af hovedbestyrelsen
og suppleanten indkaldes i stedet.
Curt begrundede det med, at man i Frederikshavn-Sæby-Læsø havde opstillet en anden formandskandidat end den siddende formand. Der var 36 til generalforsamlingen. Den foreslåede formand fik 19 stemmer og den afgående fik 14 stemmer, og der var 3 blanke stemmer.
Efter den tid har vi ikke fået nogen orientering fra hovedbestyrelsen, kun når vi var sammen
med dem fra Aalborg.
Ole Holmgren, Østjylland: Vi er nu 19 i hovedbestyrelsen og 12-14 er aktive i eksisterende
udvalg. Der er stadig ressourcer til ad hoc udvalg og med et faldende antal seniormedlemmer bør vi ikke udvide hovedbestyrelsen. Jeg mener, at forslaget bør forkastes.
Kirsten Ohmand Jensen, Østjylland: 3 spørgsmål, da der er et faldende antal seniormedlemmer, bør der ikke afsættes penge til 2 ekstra hovedbestyrelsesmedlemmer, i stedet bør aktiviteter fremmes, jeg mener at vi skal forkaste forslaget.
May Britt Horst, Vestlolland: I Sjælland er vi delt op i syd og nord og jeg kommer fra syd.
Denne vedtægtsændring er ikke gennembearbejdet - og en ændring, der går på en person,
kan jeg ikke acceptere. Jeg har stor respekt for det arbejde Aase Christensen gør, men jeg
kan ikke stemme for forslaget.
Bente F. Jacobsen, Østjylland: Jeg har stor tillid til Landsforeningen, jeg tror, at der her er
noget ”personfnidder”, og når et flertal i HB har stillet forslaget, kan jeg støtte det.
Ole Kynde, Nordjylland. Dette har været diskuteret meget, og det er blevet til et personspørgsmål. Den person, som vi snakker om, er blevet væltet som formand i sin klub og sidder ikke i nogen klubbestyrelse, så hvis hun ikke bliver valgt som næstformand her, så er
hun slet ikke med, når vi er færdige her. Jeg kan ikke gå ind for forslaget.
Dirigenten:
Det er sådan nu, at der er 3 forslag.
Det forslag, som et flertal i HB har stillet, forslaget fra Curt Hansen, Frederikshavn-Læsø, og
forslaget om at beholde § 3 stk. 1 som den er nu.
Ole Rønnelund kommenterer:
Til Ole Holmgren, du synes ikke at man skal udvide hovedbestyrelsen og til Kirsten Jensen
om økonomien, det koster ikke landsforeningen noget at udvide hovedbestyrelsen med et
medlem. Det betaler HK.
Curt Hansens forslag om at man skal være valgt lokalt vil betyde, at vi også skal have ny formand, idet jeg heller ikke er medlem af en lokalbestyrelse, så vi skal være klar over konsekvenserne.

Demokrati er jo at vælge næstformanden her og ikke i HB, hvor der alene er 18 medlemmer.
At forslaget er knyttet til en person, ja det kan man godt sige. Der er nogen, der har væltet
Aase Christensen uden at orientere om det i forvejen.
May Britt Horst kalder en spade for en spade, ja så vil jeg også kalde en spade for en spade.
Man har i Frederikshavn væltet Aase.
I går spurgte jeg HB, om der er nogen der stiller op mod mig, og det var der ikke. Næstformanden gør det heller ikke. Jeg spurgte, fordi jeg synes, at det er en forbandet pligt at orientere, hvis man stiller op mod en siddende formand og næstformand i hovedbestyrelsen. Det
var det, der skete i Frederikshavn. Det skal retfærdigvis siges, at du Anne Marie Schøn ikke
vidste noget, men så burde du have sagt nej.
I går spurgte jeg ligeledes hovedbestyrelsen; hvis dette forslag ikke går igennem, er der så
nogen, der vil være næstformand, og det var der ikke. Vi var også enige om, at der nok ikke
var nogen af de nye, der stillede op som næstformand. Der var endda forslag om at arbejde
uden en næstformand, men så bliver det uden mig, jeg har meget arbejde, så jeg vil ikke påtage mig at arbejde uden en næstformand.
Jeg vil gerne anbefale, at I stemmer for det forslag, som et flertal i HB har stillet.
Kjeld Blok: Set lidt fra sidelinjen ved jeg ikke helt, hvad der er sket, men hvis dette forslag var
stillet for 2 år siden, så var det gået lige igennem, for det er godt med kontinuitet, så har vi en
til at tage over, hvis Ole skulle stille træskoene, men nu hvor er der kommet en person ind i
det, så har vi balladen. Vi har altid været god til at slås i HK, men lad os nu komme videre og
skille tingene ad. Der er rent teknisk et vedtægtsforslag, der går på, om vi skal vælge næstformanden her, eller om næstformanden skal vælges af hovedbestyrelsen. Vedtager vi det,
så tager vi personspørgsmålet bagefter.
May Britt Horst: Jeg bliver sur når Ole Rønnelund kommer med trusler. Det er ikke fair overfor de nye at sige, at der ikke er nogen, der vil være næstformand. Vi har jo retteligen ikke
spurgt dem. Jeg synes ikke, at man skal tale denne post ned, jeg synes, at man skal tale den
op.
Dirigenten:
Jeg er nødt til at spørge dig Curt Hansen, om du fastholder dette forslag, for hvis det bliver
vedtaget, så er Ole Rønnelund ikke formand, hvis I ser bagest så træder forslagene i kraft
straks.
Jeg er nødt til at spørge dig igen Curt Hansen; Er det intensionen med dette forslag, at man
skal være medlem af en bestyrelse for at kunne stille op her, for så er konsekvensen, at hvis
det bliver vedtaget, så kan Ole ikke være formand her.
Så bliver jeg nødt til som dirigent at træffe et valg, og det forslag som et flertal i hovedbestyrelsen har stillet er det mest vidtgående, af de 2 forslag, idet det udvider hovedbestyrelsen
med 2 medlemmer, og idet man stemmer om valget af en næstformand. Det er mere vidtgående end at fastholde paragraffen, som den er nu.
Er der nogen der ønsker skriftlig afstemning - og det var der.
I skal bruge stemmeseddel A, og man kan kun stemme ja eller nej. Hvis I stemmer ja, så er
forslaget som et flertal i bestyrelsen har stillet, vedtaget. Stemmer I nej, så er det forkastet.
Fordelingen af stemmerne var 75 for og 38 imod. Der var 9 blanke. Afstemningen godkendt.
6. Valg i henhold til vedtægterne
a) Formand: På valg er Ole Rønnelund. Ole blev genvalgt.
b) Næstformand Aase Christensen valgt.
c) Kasserer: På valg er Flemming Jacobsen. Flemming blev genvalgt.
c) 2 revisorer:

På valg er: Iris Andersen og Ole Kristiansen. Begge blev genvalgt.
d) Revisorsuppleanter:
Else Weberg genopstiller ikke.
Anne Lise Mortensen HK/Midt og Erik Kjørup Andersen HK/Sjælland blev valgt.
Ole Rønnelund takkede for valget og sagde også tak for opbakningen til Aase.
Aase Christensen takkede for valget og fortalte lidt om sig selv og sit arbejdsliv.
Flemming Jacobsen takkede også for valget.
7. Eventuelt
Forespørgsel om de nye brochurer kan udleveres til kommende pensionister. Afdelingerne
har lovet at de ligger fremme i afdelingerne.
Dirigenterne takker for god ro og orden.
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