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Referat af generalforsamling i sektionen for selvstændige 
Afholdt 21.januar 2021 via Zoom 
 
1. Velkomst  
 
2. Valg af ordstyrer  
Mette Bertelsen vælges som ordstyrer  
 
3. Valg af referent  
Tommy Vitcetz vælges som referent  
 
4. Valg af stemmeudvalg (2 personer)  
Mette Bertelsen og Dorthe Nørgaard-Olsen vælges  
 
5. Bestyrelsens beretning for 2020 fremlægges til godkendelse  
Der arbejdes i DS omkring at lave et ”chat system” som skal testes i en faggruppe eller sektion. Der 
nikkes i forsamlingen til at vi gerne vil være denne gruppe.  
Der skabes gode drøftelser omkring hvad og hvordan vi skal anvende de forskellige kompetencer vi 
indkøber  
Jesper vil gerne formidle kontakt til PKA i forhold til pension  
Der må gerne skrives gode ideer til Mette Bertelsen med forslag til Webinarer i fbm at DS arbejder på 
at lave en webinar-række.  
Rettelser til vores individuelle sider på hjemmesiden sendes til Mette Bertelsen, der formidler videre til 
vores webmaster 
Beretningen er godkendt  
 
6. Fremlæggelse af bestyrelsens regnskab 2020 til godkendelse 
Regnskabet fra 2020 godkendes  
 
7. Bestyrelsens forslag til handleplan 2021 fremlægges til godkendelse  
Der er villighed til at give et bredt mandat.  
Der er fokus på at få temadagen med i spil i forhold til handleplanen.  
Der er fokus på at få Deloitte med i spil. 
Der er fokus på at holde digitale netværksmøder.  
Der er fokus på at samarbejde med andre sektioner om fagtemaer og dele udgiften.  
Handleplan er vedtaget  
 
8. Bestyrelsens forslag til budget 2021 fremlægges til godkendelse  
Budgettet er vedtaget  
 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
For at opnå en fuldtallig bestyrelsen, skal der gerne vælges:  
3 medlemmer for 2 år og  
2 medlemmer for 1 år  
På valg er:  
(for 1 år) Natacha og Hanne udtrådte af bestyrelsen oktober 2020  
Tommy, Eva og Anni (Anni udtrådte af bestyrelsen oktober 2020) 
 
Til bestyrelsen vælges  
Tommy for 1 år 
Eva for 2 år 
Rikke for 2 år 
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Ea for 2 år 
Bestyrelsen består nu af: 
Mark Hinchely 
Tommy Vitcetz 
Rikke Borg Johannesen 
Ea Lundsteen og  
Eva Marianne Terkelsen 
 
10. Valg af 1-2 suppleanter – (suppleant vælges for 1 år ad gangen)  
Punktet udgik som konsekvens af at der formelt mangler et bestyrelsemedlem i bestyrelsen for 1 år) 
 
11. Evt. 
 
 


