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Referat 
DS Region Øst 

Generalforsamling 2020  
Lørdag den 3. oktober 2020, kl. 13.00-17.00 

 
 
1. Velkomst v/ regionsformand Rasmus Hangaard Balslev. 
 
2. Valg af dirigenter 
 

Ditte Løjborg og Karina Rohr blev valgt uden modkandidater. 
 
Der blev konkluderet at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der blev desuden 
konkluderet, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Ved generalforsamlingens start 
var der registreret 69 deltagere. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden blev godkendt. 
 
4. Valg af referenter 
 

Mette Glud Holm og Annemette West Nielsen blev valgt uden modkandidater. 
 
5. Godkendelse af stemmeudvalg 
 
    Da afstemning foregår digitalt, blev der ikke nedsat et stemmeudvalg.  

 
6. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning samt forslag til Rep20 v.      
    Oskar Norrhäll  

 
Forslag om 4 årig valgperiode blev drøftet. 
Forslag om frikøbt regional næstformand blev drøftet 
Forslag om forkortelse af karensperiode for konfliktstøtte blev drøftet. 
 

7. Regionsbestyrelsens beretning v. Rasmus Hangaard Balslev. 
 

Rasmus fremlagde beretning 2018-2020. Efterfølgende kommentarer fra deltagere. 
 

8. Godkendelse af regnskab 2018 og 2019 samt statusregnskab for 2020 v.      
    Harald Jørgen Pedersen. 

 
Regnskabet blev gennemgået.  
 
Af status for 2020 ses at der har været afholdt færre arrangementer end forventet på grund 
af Covid19. 
 
Efterfølgende konkluderede kritisk revisor Majken Tingstrøm, at der var sammenhæng 
mellem forbrug og budget. Majken Tingstrøm indstillede til at regnskab godkendes. 
 
Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen. 
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9. Orientering om halvårsregnskab 2020 
 

Gennemgang af halvårsregnskab 2020.  
 
10. Drøftelse og godkendelse af aktivitetsplan 2020-2022 v. Katja Hoffmann              
     Barfod 
 
     Hovedemner: 
 

1. Flere medlemmer og styrket fællesskab 
 
2. Bedre arbejdsmiljø 
 
3. Bedre omdømme 
 
4. Større kendskab til fagbevægelsens historie og tilkæmpede rettigheder. 
 
5. God overgang fra uddannelsen til arbejdet som socialrådgiver. 
 
6. Styrket gennemsigtighed i DS 
 

 
Der blev annonceret indkaldelse til zoom-møde d. 7. oktober med henblik på yderligere 
arbejde med aktivitetsplan. 
 
Efterfølgende var der kommentarer fra deltagerne, hvilket Katja Barfoed kvitterede for. 
 
Der blev opfordret til, at såfremt man ikke kan deltage 7. oktober vil man kunne sende 
eventuelle forslag til aktivitetsplanen til Rasmus Balslev. 
 
Aktivitetsplan blev godkendt. 
 
 

11. Godkendelse af budgetter for 2021 og 2022 v. Harald Jørgen Pedersen 
 

Budget blev godkendt. 
 
12. Behandling af indkomne forslag 

 
Der er ikke indkomne forslag – hverken til regionsgeneralforsamlingen eller   
repræsentantskabet. 
 

 
13. Præsentation af kandidater til: 
 

a. regionsbestyrelse 
Kandidaterne præsenterede deres kandidatur. Udover præsentation i app blev hver 
kandidat givet 1 minuts taletid. 
 
b. kritiske revisor 
Bestyrelsen indstillede Majken Tingstrøm som kritisk revisor. 
 
c. repræsentantskab 
Der var 34 kandidater. For opstillingsgrundlag blev henvist til app. 

 
d) fanebærer 
Charisma Fries stillede op. 
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14. Valg: 

 

a) af bestyrelsesmedlemmer og mindst 3 suppleanter 
 

Da der var stemmelighed mellem 3 kandidater, blev der trukket lod om sidste 
plads i Regionbestyrelsen. 
 
Valgt til Regionbestyrelsen: 
 
Susanne Both 
Katja Hoffmann Barfod 
Toni Hansen Djurhuus 
Cathrine Tovborg-Jensen 
Birgit Larsen 
Malene Sandie Hansen Thackrah 
Sabrina April Ramshart Kahlke 
Anni Jessen Spiele 
Marie Pallesgaard Vithen 
Rikke Janaki Troelsen 
Maria Kumari Lauridsen 
Mette Sode Hansen 
Dennis O’Brien 
 
Valgte suppleanter til Regionsbestyrelsen: 
 
1. suppleant Line Kabell Christoffersen 
2. suppleant Rikke Terney 
3. suppleant Harald Jørgen Pedersen 
 

b) af intern kritiske revisorer 
 
Majken Tingstrøm blev valgt 
  

c) til repræsentantskabet, herunder suppleanter 
 

Der blev valgt 30 repræsentanter samt 4 suppleanter til repræsentantskabet. 
 

d) fanebærer 
Charisma Fries blev valgt som fanebærer. 
 

 
15. Eventuelt 

  Intet til eventuelt. 
 
16. Resultat af valg og afslutning.  
 

Resultatet af valget blev offentliggjort og der blev takket for en god 
generalforsamling. 


