Referat af Skole og Samfunds repræsentantskabsmøde
17.-18. november 2006
Radisson SAS H. C. Andersen Hotel, Odense C
Fredag den 17. november
Mødet blev indledt med sange af børnekoret fra Odense Musikskole.
Landsformand Thomas Damkjær Petersen bød velkommen til undervisningsminister Bertel
Haarder, øvrige gæster, sekretariatet og sidst, men ikke mindst, medlemmerne af
repræsentantskabet. Han udtrykte store forventninger til repræsentantskabsmødet og overlod ordet
til undervisningsminister Bertel Haarder der havde givet tilsagn om at holde en tale til
repræsentantskabet.
Bertels Haarders tale er vedlagt.
Thomas Damkjær Petersen kvitterede for undervisningsministerens tale: – Tak for de positive
ord om Skole og Samfund. Der er noget vi er enige i, og der er noget vi er uenige i. Det vil jeg
komme nærmere ind på i min mundtlige beretning. Jeg vil godt gøre gengæld, og jeg har en gave til
dig. Du er jo god til at kaste mange bolde op i luften, nu kan du øve dig i også at gribe dem igen.
Med de ord trak han tre bolde frem og jonglerede med dem, hvorefter han overrakte dem til Bertel
Haarder.

1. Valg af stemmetællere og referent
Thomas Damkjær Petersen foreslog på forretningsudvalgets vegne som stemmetællere Lizzi Ege
Johansen, Ingelise Andersen, Liselotte Andersen, Solveig Gaarsmand, Anne Belli, Niels-Christian
Andersen, Claus Engelund og Ton Rouw og som referenter Ton Rouw og Claus Engelund, alle fra
sekretariatet. De blev valgt.

2. Valg af dirigent
Thomas Damkjær Petersen foreslog som dirigent Frede Mølgaard der blev valgt enstemmigt.

3. Vedtagelse af forretningsorden
Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt, og fremlagde det udsendte forslag til
forretningsorden til godkendelse. Forretningsordenen blev godkendt.

4. Formandens beretning
Thomas Damkjær Petersen delte beretningen op i emner:
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Aktuel skolepolitik
Der er sket meget omkring folkeskoleloven det sidste år.
Vi støttede ikke ændringen af formålsparagraffen som vi syntes i forvejen var bred og visionær. Vi
er glade for at regeringen lavede forlig hen over midten så Socialdemokraterne var med, men vi
ville også gerne have haft De Radikale med så vi ikke risikerer nye ændringer når en ny regering
træder til.
De nationale test har vi bakket op om når bare de ikke bruges til at rangordne skoler, og der står nu i
loven at de er fortrolige. Der kommer ikke resultater ud til andre end os som forældre og som
skolebestyrelser. Der bliver offentliggjort et landsdækkende gennemsnit som man kan sammenligne
sin egen skole med. Jeg tror det bliver et redskab vi får glæde af. Det vigtige bliver hvordan vi
følger op på testene. Det er skolebestyrelserne der skal sørge for at det sker.
Elevplaner er først og fremmest mere skriftlighed i skole/hjem-samarbejdet, og det er et stort
fremskridt. Lærerne klager over at det koster tid, men det vil komme til at fungere efter et år eller
to. Det første år vil være et introduktionsår hvor der kun skal være en plan for hver elev. Det næste
år vil vi nok være oppe på to. Planerne bliver en del af skole/hjem-samtalen hvor vi som forældre
vil kunne være med til at bidrage til at eleverne når de mål som bliver stillet op.
Kvalitetsrapporter skal afleveres en gang om året fra skolen til kommunalbestyrelsen.
Skolebestyrelsen får en stor rolle i at sætte fokus på det rigtige. Skolebestyrelsen skal udtale sig, og
det kan på nogle skoler give mulighed for at sende et signal til kommunalbestyrelsen hvis der er
brug for det. Den første rapport skal afleveres om et år.
10. klasse lykkedes det ikke for regeringen at nedlægge som et bredt tilbud. Her har regeringen lidt
et af sine få nederlag i forhold til regeringsprogrammet. Det er vi glade for. Mange børn har behov
for at gå i 10. klasse, og det vil de fortsat kunne vælge.
Råd for evaluering og kvalitetsudvikling i folkeskolen kan få stor indflydelse. Vi har fået to pladser
i rådet og vil arbejde for at det får stor betydning..
Læreruddannelsen er blevet ændret til det bedre. Fire liniefag er blevet til tre. Men vi savner stadig
mere ind om samarbejde med forældrene, og der er for lidt praktik.
Kommuneaftalen 2007 åbner for fælles skoleledelse. Vi har sagt at det er vigtigt der stadig er en
lokal skolebestyrelse med rødder omkring den lokale skole.
Mobning i skolen er stadig et problem. Det går ikke i den rigtige retning, og der er ingen nemme
løsninger. Vi er med i kampagnen Attention Mobning sammen med Danmarks Radio og Dansk
Center for Undervisningsmiljø.
Organisationsudvikling
Vi har oprettet 98 lokalafdelinger, og 2/3 af dem er allerede aktive. Medlemsudvalget har hjulpet
meget, ros til det! Bl.a. ved at udgive bogen om arbejdet i lokalafdelingen.
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Instruktørnetværket har haft hænderne fulde med at hjælpe lokalafdelingerne op at stå ved at holde
oplæg om den handlekraftige skolebestyrelse og en lang række temaer. En stor tak til instruktørerne,
uden dem var vi ikke så synlige.
På dette møde skal vi vælge hovedbestyrelsen direkte hvad vi aldrig har prøvet før. Indtil nu har vi
haft indirekte valg gennem amtsforeningerne.
Sekretariatet skal have ros for en kæmpe indsats i 2006.
Skolestartsudvalget
Lovforslag er på vej, bl.a. om obligatorisk børnehaveklasse som vi støtter. Den skal bevare sit navn,
og det er fortsat pædagogen der har det primære ansvar. Risikoen ved at kalde den 1. klasse er at det
kan blive en skridning af indholdet i retning af den nuværende 1. klasses.
Forældreressourcer
På vores konference 15.9. berettede Charles Desforges, der forsker i forældreinddragelse i England,
om forældrenes betydning for børns læring. Vi har udgivet syv forældrehæfter som giver gode råd
til hvordan forældre kan støtte deres børns læring i forskellige fag.
Skolebestyrelsesvalg 2006
7.500 af vores 10.000 medlemmer er blevet udskiftet den 1. april. Der var flere opstillede, og vi fik
flere valgt end for fire år siden. Men opstillingsmøderne kommer der ikke ret mange til, og vi vil
komme med forslag til ændringer af valgreglerne til næste gang. Vi er i dialog med ministeriet og
politikerne og regner med at de vil lytte til vores forslag om at koble valget til de forældremøder der
i forvejen ligger i foråret, og så lade de nye skolebestyrelser tiltræde i august. Desuden foreslår vi
rullende valg med valg hvert andet år.
Skolebørn + hjemmesiden
Stor ros til Skolebørn som er vores vigtigste kommunikationskilde til medlemmerne. Det er
målrettet som et værktøj I kan bruge som skolebestyrelsesmedlemmer.
Hjemmesiden bruges af rigtig mange, både jer, politikerne og pressen. Den er ved at blive svær at
overskue og bliver ændret i nærmeste fremtid.
Forældrerådgivning
Vi har fået en bevilling til tre år fra satspuljemidlerne, og det er vi rigtig glade for. Rådgivningen
startede 1.1.2006. Selv om det først blev offentliggjort 1. august, har der været mange henvendelser
allerede fra januar. Opgaven er at hjælpe forældre som kommer i klemme fordi deres børn har det
svært i skolen.
Strukturreformen
Specialundervisningen flyttes over i kommunerne, og vi må være i haserne på dem for at sikre
kvaliteten. Derfor skal vi nedsætte et udvalg som følger med på området. Det gælder om at undgå at
ekspertisen i amterne forsvinder ved overflytningen af specialundervisningen.
Skolestrukturen bliver også et vigtigt emne. Der bliver nok ikke lukket 300 skoler, som det er blevet
forudset af KL, men det er vigtigt at skolebestyrelserne bliver inddraget og hørt når der lægges op
til skolelukninger.
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Hermed overlod Thomas Damkjær Petersen til repræsentantskabet at behandle FU's oplæg til
gruppearbejdet, arbejdsprogrammet, de tre resolutioner, den skriftlige beretning og formandens
mundtlige beretning,

Gruppearbejde.
Lørdag den 18. november
Forsamlingen indledte mødet i salen med at synge "At lære er at ville". Herefter fortsatte
gruppearbejdet.
Plenumdebat om ovennævnte emner fra gruppearbejdet.
Hanne Kledal, København
I gruppe 1 har vi talt om kvalitetsrapporter, og vi er lidt usikre på hvad de skal indeholde. Hvilken
rolle får vi som skolebestyrelser, og hvilke muligheder ligger der for os? Vi opfordrer til uddannelse
af instruktører på dette område. Desuden har vi talt om hvordan de nye lokalafdelinger kan nå ud til
den enkelte skole i kommunen. Det er vigtigt man sætter fokus på det.
Jan Pedersen, Favrskov
Der er sket meget siden sidste repræsentantskabsmøde. Jeg har været kritisk, men er blevet positivt
overrasket. Tak til både sekretariatet og medlemsudvalget (MU). I Favrskov Kommune har vi haft
”Den Handlekraftige Skolebestyrelse” med stor tilslutning, ca. 30% af skolerne var med i Attention
Mobning, og i øjeblikket har vi fire bestyrelsesmedlemmer i den lokale Skole og Samfunds
bestyrelse.
Bo Ørum, Lyngby-Taarbæk
Jeg kommer fra en heldagsskole i Lyngby og har et barn med ADHD. Jeg har fået meget input fra
medlemsudvalget til at bygge den lokale afdeling op. Jeg ser gode muligheder for at Skole og
Samfund kan få stor indflydelse. Lokalafdelingen har en opgave i at markedsføre sig over for
forældrene i kommunen. Jeg ser frem til at arbejde i Skole og Samfund.
Niels Flening, Assens
Hvad menes der med ”andre opgaver” i punkt 3 i arbejdsprogrammet?
Thomas Damkjær Petersen, landsformand
Til Hanna Kledal: Vi er alle spændt på, hvad kvalitetsrapporten kommer til at indeholde. Den skal
bl.a. følge op på skolens målsætninger. Det kunne være at forbedre skole/hjem-samarbejde,
formulering af en sundhedspolitik eller mere trafiksikre skoleveje. Hvis ikke rapporten er positiv,
skal vi kunne bede skoleledelsen om at udarbejde en handlingsplan. Undervisningsministeriet
kommer med retningslinier og mindstekrav til kvalitetsrapporten. Men den må selvfølgelig gerne
indeholde flere ting. Skolen skal ikke være en lukket institution. Det er vigtigt, at skolebestyrelsen
skal inddrages i processen. Det går godt for vores lokalafdelinger, men det er hårdt arbejde for dem
bl.a. at nå ud til de enkelte skoler. Næstformanden får ordet for at svare Niels Flening
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Benedikte Ask Skotte, næstformand
Vi skal have skaffet penge til andre opgaver end vores kerneopgaver som f.eks. servicering af
medlemmer og fremme af forældrenes og skolebestyrelsernes interesser. Projekter, der kan være til
inspiration i skolernes hverdag. Det kunne være udvikling af kurser og materialer til f.eks.
kontaktforældre eller læring i familien. FU har derfor besluttet sig for at ansætte en fundraiser.
Mange gode ideer får vi ved udveksling af erfaringer i nordisk regi (NOKO, Nordisk Komité) eller
på europæisk niveau (EPA, European Parents Organisation).
Finn Pedersen, Jammerbugt
Jeg ser en forkert udvikling ved valgproceduren ved SB-valg. Jeg er imod brevafstemning og mener
det er vigtigt at forældrene møder personligt op på skolen til valget.
Jens Thorsen, København
Ros til Skole og Samfunds lobbyarbejde på forskellige niveauer. Men jeg synes ikke vi er så gode
som netværksorganisation. Der mangler ejerskab på almindelig SB-niveau. Desuden kan
kommunikationen over for forældrene også være bedre. Jeg vil gerne foreslå et ekstra punkt 4 i
arbejdsprogrammet: At styrke ejerskabet til Skole og Samfund hos alle landets forældrevalgte
skolebestyrelsesmedlemmer og forældre generelt.
Claus Mester-Christensen, Roskilde
Kunne man forestille sig under punkt 3 omkring fremskaffelse af midler at en fundraiser får som
ekstra opgave at hjælpe skolerne med fundraising? Desuden ros til hjemmesiden der er
brugervenlig. Dog kunne jeg ønske mig at der var en ekstra mulighed for intern kommunikation for
lokalafdelingerne.
Sørenn Christensen, Kalundborg
Jeg savner lidt ”rock” i bl.a. resolutionerne. De synger lidt på samme melodi som det der foregår i
samfundet. Jeg savner også at den enlige forældre-problematik bliver taget op. Hvad gør vi for at
hjælpe og støtte dem? Jeg synes at vi i Skole og Samfund skal sørge for at der kommer en løbende
dialog mellem skolen og hjemmet. Det skal ikke kun være de to gange om året man har skole/hjemsamtalen.
Hans Erik Pedersen, Guldborgsund
I gruppe 4 blev vi enige om et ændringsforslag til arbejdsprogrammet. Sidste sætning i pkt. 1
ændres til ”og til afholdelse af lokale kurser i samarbejde med lokale organisationer”. I pkt. 2
indføjes "motiveres til øget aktivitet".
Irene Holdensen, Varde
Jeg vil gerne takke for roserne til Medlemsudvalget. Det er vigtigt I giver os input så vi kan komme
videre med de ideer vi endnu ikke har fået. Det ville være godt at få en kommunikationsstrategi i
foreningen der både kunne sige hvordan vi bedst yder bistand til jer, ude lokalt, og gør Skole og
Samfund og uglen kendt.
Anette Frøhling, Helsingør
Jeg har et ændringsforslag til resolution 1. Vi skal ikke bruge ordet "tilpasning" om skole/hjemsamarbejdet, det lyder som om vi snakker om besparelser.
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Thomas Damkjær Petersen, landsformand
– Til Finn Pedersen: Vores mål med ændring af procedurerne til skolebestyrelsesvalget er at vi vil
aflyse opstillingsmøderne. Der er for lidt indhold i dem. Vi vil gerne have mange opstillede så vi
tager udgangspunkt i forældremøderne om foråret hvor forældrene alligevel er på skolen. I valgår
får vi et punkt på dagsordenen hvor vi opstiller en kandidat fra klassen. Vi skifter mellem at vælge 3
og 4 medlemmer hvert andet år til en 4-årig valgperiode. Tiltrædelsestidspunktet bliver 1. august.
– Til Jens Thorsen: Det vil være godt hvis vi kan styrke ejerskabet til Skole og Samfund, og jeg
synes det går den rigtige vej.
– Til Claus Mester-Christensen: Skolerne må hellere ringe til kommunen for at få hjælp til at søge
penge fra forskellige kilder. Sekretariatet afviser ikke en telefonisk henvendelse, men har ikke
kapacitet til at hjælpe skolerne lokalt med at finde penge.
– Til Sørenn Christensen: Du vil gerne have mere gang i den, mere markante meldinger fra Skole
og Samfund. Men jeg synes ikke vi bare er medløbere, vi lægger vores egen kurs.
– Justeringerne til arbejdsprogrammet fra Hans Erik og Anette Frøhling synes jeg er fornuftige.
Jørgen Steen Jensen, Ballerup
Jeg har været skeptisk over for den nye struktur fordi jeg var bange for at der ikke kom særlig
mange lokalforeninger. Nu vil jeg sige at det er godt at se at så mange er mødt op.
André Wemmelund, Silkeborg
Gruppe 9 savner at arbejdsprogrammet forholder sig til det fremtidige, det politiske.
Peter Andersen, Svendborg
Fint at Bertel Haarder er konstruktiv og vil bruge Skole og Samfund i sit arbejde. Ærgerligt at vi
ikke fik lejlighed til at stille spørgsmål til ministeren. Det er en udfordring at have små
lokalforeninger og vigtigt at styrke dem. Vi må gøre os bemærket lokalt, bl.a. ved at styrke
skole/hjem-samarbejdet. Der skal ikke for mange punkter i arbejdsprogrammet. Kan vi bare få
lokalt fodfæste, er det i sig selv en præstation.
Henrik Nielsen, Viborg
Det er godt at have fået gang i noget lokalt, og det er skønt at være sammen her med så mange
mennesker som kan give én input. Godt med erfaringsudveksling. Skriftlig afstemning går vi ikke
ind for i Viborg. 4 år er en uoverskuelig valgperiode, 2 år er nok bedre.
Thomas Damkjær Petersen
– Til Jørgen Steen Jensen: Tak til opbakningen til at vi kører i den rigtige retning.
– Til André Wemmelund: Vi snakker rigtig meget skolepolitik i hovedbestyrelsen. Om det skal stå i
arbejdsprogrammet, er et andet spørgsmål.
– Til Peter Andersen, Svendborg: Hvor mange skal man være for at få en arbejdsduelig enhed? Man
skal være to! Er man flere, giver det endnu flere kræfter. Vi vil gerne støtte centralt fra for at I kan
få de kræfter sluppet løs og få indflydelse på politikerne lokalt. Hvordan vi har levet op til sidste års
arbejdsplan, kan I læse om i den skriftlige beretning.
– Til Henrik Nielsen, Viborg: Skriftlige afstemninger trækker ikke folk til, men det trækker
stemmeprocenten op. Den har været lav, ned til 15-20 procent visse steder, og det har i pressen
været brugt til at sætte spørgsmålstegn ved vores legitimitet – selv om mange kommunalpolitikere
og EU-parlamentarikere er valgt med endnu lavere tal. Men vi slipper for den diskussion når vi får
højere stemmeprocent. Og vi arbejder for at man skal kunne afgive sin stemme via nettet.
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Herefter blev beretningen sat til afstemning:
Vedtaget enstemmigt.
Vedtagelse af arbejdsprogrammet
Forslag fra Anette Frøhling, Helsingør om at slette ordene ”og tilpasning” i overskriften i punkt 1
i arbejdsprogrammet.
Forslaget blev godkendt.
Gruppe 4’s forslag om en tilføjelse under punkt 1 i arbejdsprogrammet i næstsidste linie:
”og til afholdelse af lokale kurser i samarbejde med lokale organisationer”.
Forslaget blev godkendt.
Under punkt 2 i arbejdsprogrammet ønskede gruppe 4 ved Hans Erik Pedersen, Guldborgsund,
at tilføje ”motiveres til øget aktivitet”.
Forslaget blev godkendt.
Forslag fra Jens Thorsen, København om at tilføje et ekstra punkt 4:
At styrke ejerskabet til Skole og Samfund hos alle landets forældrevalgte
skolebestyrelsesmedlemmer og forældre generelt.
Forslaget blev godkendt.
Herefter blev det samlede arbejdsprogram 2007 inkl. ovennævnte rettelser og det nye punkt 4 sat til
afstemning.
Arbejdsprogrammet blev vedtaget enstemmigt.
Vedtagelse af resolutionerne
1) Skolestrukturen og det lokale demokrati
Annette Frøhling, Helsingør
Ændringsforslag, tilføjelse efter 3. afsnit:
”Ved nedlæggelse af de små skoler forsvinder eleverne ikke i den blå luft. De bliver proppet ind i
naboskolen. Tendensen går i retning af større skoler. Der må være grænser for størrelser!”
Forslaget blev nedstemt.
Hans Erik Pedersen, Guldborgsund
2 små tilføjelser i sidste afsnit
landsbypolitiske bliver til ”landsbypolitiske” (OBS: tilføjelse af situationstegn).
og der tilføjes efter landsbyerne ”og øsamfundene”
Begge rettelser blev vedtaget
Leo Thusing, Åbenrå
Gruppe 6 har 2 små ændringer. "giver dårligere læringsresultater end store" (sidste sætning i tredje
afsnit) bliver til ”ikke kan give lige så gode læringsresultater som store skoler.”
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Desuden erstattes "merudgifterne" med ”eventuelle merudgifter.”
Begge forslag blev vedtaget.
Ole Olesen, Thisted
Forslag om at slette sidste afsnit.
Forslaget blev nedstemt.
Claus Klok, Holstebro
Forslag om at fjerne bisætningen
”men som oftest er de dyrere at drive pr. elev” i sidste sætning i tredje afsnit.
Forslaget blev vedtaget.
André Wemmelund, Silkeborg
Forslag om at tilføje følgende:
”Skolestrukturen er jo som bekendt meget andet end skolelukninger. Ressourcefordeling mellem
indskoling, mellemskoling, udskoling; fordeling af midler til specialundervisning;
timetildelingsprincipper og meget andet er også faktorer, der i høj grad påvirker skolestrukturen og
dermed den enkelte skole.
Alt for ofte ser vi, at beslutninger om disse ting tages hen over hovedet på os, og uden at høre
skolebestyrelserne, ”det lokale demokrati på skolerne”. Skole og Samfunds holdning er, at alle
beslutninger på skoleområdet skal tages efter en debat med skolebestyrelserne.”
Forslaget blev nedstemt
Derefter blev resolution 1 inkl. rettelser vedtaget (vedlagt).
2) Kvalitetscheck af folkeskolens resultater
Michael Brünnich, Holbæk
Det er vigtigt at få fat i forældrene allerede i indskolingen. Gruppe 4 har derfor en tilføjelse efter
”ikke svækkes” i næstsidste afsnit.
”Dette skal sikres gennem fortsat efteruddannelse af både lærere og forældre. Forældrerollen skal
manifesteres allerede ved indskolingen”.
Forslaget blev vedtaget med 49 for og 43 imod.
Leo Thusing, Åbenrå
Vi har 2 rettelser i sidste afsnit. I stedet for
”at den vigtigste faktor for elevernes læring er forholdene i deres hjem” skal der stå
”at en meget vigtig faktor for elevernes læring er hjemmets opbakning til elevernes skolegang”
Desuden mener gruppe 6, at den sidste sætning i samme afsnit skal slettes.
Begge rettelser blev vedtaget.
Jørgen Steen, Ballerup
Jeg mener der skal byttes rundt på de sidste 2 afsnit.
Forslaget om at bytte rundt på afsnittene blev vedtaget uden stemmeoptælling.
Resolution 2 inkl. rettelser blev herefter enstemmigt vedtaget (vedlagt).
3) Kommunalreformen og folkeskolens økonomi
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Leo Thusing, Åbenrå
Gruppe 6 har to små rettelser.
Fjern ordet ”i” (næstsidste ord) i 2. afsnit og fjern ”men” i anden linie i fjerde afsnit.
Begge rettelser blev vedtaget.
Hans Erik Pedersen, Guldborgsund
Tilføjelse til sidste sætning i fjerde afsnit. Der tilføjes
”og sikrer fuld gennemsigtighed i budgettet.”
Forslaget blev nedstemt.
Derefter blev resolution 3 inkl. de godkendte rettelser vedtaget (vedlagt).

5) Godkendelse af regnskab 2005
Benedikte Ask Skotte, næstformand
Regnskabet 2005 er et flot regnskab med et overskud på driften på 316.000 kr. mod et budgetteret
underskud på 250.000 kr. Resultatet er opnået på trods af ubudgetterede udgifter til flytning på
353.000 kr. Overskuddet skyldes både højere indtægter og færre udgifter end budgetteret.
På indtægtssiden kan man konstatere at der har været 200.000 kr. flere indtægter end budgetteret.
Det skyldes bl.a. posterne: salg af annoncer, salg af valghåndbog, distributionstilskud og diverse
indtægter.
Der har været ca. 429.000 kr. færre udgifter i 2005 i forhold til budgettet. Det skyldes bl.a.
besparelser på 102.000 kr. på lønningerne – ikke fordi der er brugt færre penge, men fordi en del
lønninger er omposteret til diverse projekter. Desuden er der sparet penge på inventar og maskiner,
kontorhold og porto, samt produktionen af bladet Skolebørn.
Som nævnt har der været en ekstraudgift på 353.000 kr. til flytning til nye lokaler. Til gengæld
bliver huslejen væsentligt lavere i de kommende år.
Vi råder herefter over en samlet egenkapital på 1.895.000 kr., og hertil kommer henlæggelser på
705.000 kr. Vores reserver udgør altså 2,6 mio. kr.
Hovedbestyrelsen gennemgik regnskabet på sit møde i september og indstiller det til
repræsentantskabets godkendelse.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.
Derefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

6 ) Valg af formand
Næstformand Benedikte Ask Skotte indstillede på hovedbestyrelsens vegne Thomas Damkjær
Petersen til posten som formand, og der var ikke andre kandidater. Thomas Damkjær Petersen blev
herefter genvalgt enstemmigt.
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Thomas Damkjær Petersen takkede for tilliden og udtrykte håb om at han vil kunne leve op til
forventningerne.

7) Valg af hovedbestyrelse
Resultatet af afstemning i valggruppe 1: Nordjylland og Midtjylland
Opstillede kandidater:
Søren Peder Jensen, Herning
Inge Harbo Johansen, Aalborg
Lene Møller Leth, Horsens
Martin Mikkelsen, Favrskov
Henrik Nielsen, Viborg
Jørgen Bjerre, Ringkøbing-Skjern
Jan Pedersen, Favrskov
Torben Brøndum, Århus
Nina Krog, Thisted

-

16 stemmer
17 stemmer
18 stemmer
14 stemmer
13 stemmer
18 stemmer
12 stemmer
14 stemmer
13 stemmer

Følgende 5 medlemmer blev valgt som nye HB-medlemmer
Søren Peder Jensen
Inge Harbo Johansen
Lene Møller Leth
Jørgen Bjerre
Martin Mikkelsen (efter omvalg med Torben Brøndum)
Nina Krog, Thisted blev senere valgt som nyt HB-medlem i Fællesgruppen
Første HB-suppleant i Nordjylland og Midtjylland er Torben Brøndum, Århus.
Anden HB-suppleant i Nordjylland og Midtjylland er Henrik Nielsen, Viborg.
Tredje HB-suppleant i Nordjylland og Midtjylland er Jan Pedersen, Favrskov.
Resultatet af afstemning i valggruppe 2: Syddanmark
Irene Holdensen, Varde
Per Lindved, Vejen
Annemarie Nonbo Sørensen, Odense
Leo Thusing, Aabenraa
Peter Andersen, Svendborg
Eva Holt Johannesen, Varde

-

21 stemmer
9 stemmer
14 stemmer
22 stemmer
18 stemmer
4 stemmer

Følgende 4 medlemmer blev valgt som nye HB-medlemmer
Irene Holdensen
Annemarie Nonbo Sørensen
Leo Thusing
Peter Andersen
Per Lindved bliver senere valgt som nyt HB-medlem i Fællesgruppen
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Første HB-suppleant i Syddanmark er Eva Holt Johannesen
Resultatet af afstemning i valggruppe 3: Hovedstaden
Opstillede kandidater:
Bente Johansen, Bornholm
Kim Laursen, København
Lartey Lawson, København
Martin Karbech Mouritsen, Gladsaxe
Michael Schultzer, Hørsholm
Bo Ørum, Lyngby-Taarbæk
Bent Ørnbøl Larsen, Tårnby
Olaf Blume, Hillerød

-

7 stemmer
20 stemmer
20 stemmer
28 stemmer
6 stemmer
10 stemmer
18 stemmer
7 stemmer

Følgende 4 medlemmer blev valgt som nye HB-medlemmer
Kim Laursen
Lartey Lawson
Martin Karbech Mouritsen
Bent Ørnbøl Larsen
Efterfølgende blev Bente Johansen og Bo Ørum valgt ind via Fællesgruppen
Første HB-suppleant i Hovedstaden er Olaf Blume
Anden HB-suppleant i Hovedstaden er Michael Schultzer
Resultatet af afstemning i valggruppe 4: Sjælland
Opstillede kandidater:
Hans Erik Pedersen, Guldborgsund
Kjeld Skjøtt, Greve
Michael Brünnich, Holbæk
Claus Mester-Christensen, Roskilde
Sørenn Christensen, Kalundborg
Britta Jørgensen, Lolland
Pia Sødequist, Greve
Poul Arne Bødker, Slagelse

-

10 stemmer
8 stemmer
5 stemmer
7 stemmer
5 stemmer
4 stemmer
8 stemmer
10 stemmer

Følgende 3 medlemmer blev valgt som nye HB-medlemmer
Hans Erik Pedersen
Pia Sødequist (efter omvalg med Kjeld Skjøtt)
Poul Arne Bødker
Første HB-suppleant i Sjælland er Kjeld Skjøtt, Greve
Anden HB-suppleant i Sjælland er Claus Mester-Christensen, Roskilde
Tredje HB-suppleant i Sjælland er Sørenn Christensen, Kalundborg
Fjerde HB-suppleant i Sjælland er Michael Brünnich, Holbæk
Femte HB-suppleant i Sjælland er Britta Jørgensen, Lolland
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Resultatet af afstemning i Fællesgruppen:
Opstillede kandidater:
Kjeld Skjøtt, Greve
Torben Brøndum, Århus
Erik Øster, Ringkøbing-Skjern
Claus Mester-Christensen, Roskilde
Henrik Nielsen, Viborg
Bo Ørum, Lyngby-Taarbæk
Sørenn Christensen, Kalundborg
Bente Johansen, Bornholm
Olaf Blume, Hillerød
Per Lindved, Vejen
Michael Brünnich, Holbæk
Nina Krog, Thisted
Jan Pedersen, Favrskov

-

32 stemmer
36 stemmer
58 stemmer
36 stemmer
37 stemmer
37 stemmer
33 stemmer
48 stemmer
25 stemmer
51 stemmer
27 stemmer
41 stemmer
24 stemmer

Følgende 5 medlemmer blev valgt som nye HB-medlemmer
Erik Øster
Per Lindved
Bente Johansen
Nina Krog
Bo Ørum (efter omvalg med Henrik Nielsen)
Første HB-suppleant fra Fællesgruppen er Henrik Nielsen, Viborg
Anden HB-suppleant fra Fællesgruppen er Claus Mester-Christensen, Roskilde (efter lodtrækning
med Torben Brøndum)
Tredje HB-suppleant fra Fællesgruppen er Torben Brøndum, Århus
Fjerde HB-suppleant fra Fællesgruppen er Sørenn Christensen, Kalundborg
Femte HB-suppleant fra Fællesgruppen er Kjeld Skjøtt, Greve
Sjette suppleant fra Fællesgruppen er Michael Brünnich, Holbæk
Syvende suppleant fra Fællesgruppen er Olaf Blume, Hillerød
Ottende suppleant fra Fællesgruppen er Jan Pedersen, Favrskov

8) Indkomne spørgsmål og forslag
Der var ikke indkommet forslag eller spørgsmål.

9.1) Valg af foreningens revisorer
Flemming Tholstorf, Greve, og Per Stisen, Frederiksberg, blev foreslået som lægrevisorer, og
begge blev valgt for 1 år.

9.2) Valg af revisorsuppleanter
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Som revisorsuppleanter blev foreslået og valgt for 1 år Else Kristensen, Kerteminde, og Hanna
Kledal, København.

10) Eventuelt
Ole Olesen, Thisted
Ros og tak til sekretariatet for godt samarbejde. De fortjener en ekstra stor julegave!
Thomas Damkjær Petersen, landsformand
Tillykke til Erna Ryttersgaard, Vestsjællands Amt, som deltager for 25. gang i
repræsentantskabsmødet.
Erna blev hyldet af forsamlingen og fik som gave et livslangt, personligt medlemskab og en buket
blomster.
Tak til et meget velfungerende sekretariat for et veloverstået repræsentantskabsmøde.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.
Thomas Damkjær Petersen, landsformand
Tak til dirigenten. Tak til forsamlingen for stor tålmodighed i forbindelse med HB-valget. Pas godt
på jer selv og jeres næste. God tur hjem.
Referenter

________________________
Ton Rouw

_______________________
Claus Engelund

Referatet godkendt af dirigenten

_______________________
Frede Mølgaard, dato
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