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Dagsorden
L. Valg af

dirigent

2. Vedtagelse af forretningsorden

3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. lndkomne forslag
6. Fastsættelse af gruppekontingent
7. Valg af formand
8. Valg af første, anden og tredie næstformand
9. Valg af fire Øvrige bestyrelsesmedlemmer

til bestyrelsen
11. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter
10. Valg af suppleanter

12. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent
Karen Elisabeth Lundbæk blev valgt med akklamation.

Ad. 2. Godkendelse af forretningsorden
Forretningsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at Hl-seniorerne blev indføjet i de
bestem melser, hvor sen iorforeni ngerne nævnes.

Ad. 3. Beretning
Seniorgruppens formand Poul-Henning Laursen aflagde beretning. Bestyrelsen har bla.
arbejdet med følgende:
a

a

I

Planlægger afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling i seniorgruppen efter at
alle seniorforeningerne har holdt deres generalforsamlinger
Har diskuteret seniorforeningernes navne

Det er os med overenskomsler og foglige fcellesskober

uddannelses
forbundet
a

a

a

Ønsker en mere smidig ordning for at få seniorerne meldt ind i seniorgruppen. Der er
en særlig problemstilling ift. de medlemmer, der får trukket kontingentet over løntræk
Der har været arrangeret et oplæg fra Faglige Seniorer på et seminar for både
se n i org ru ppens og sen iorforen i n gernes bestyrelser
Har diskuteret skift fra Danske Seniorer til Faglige Seniorer. Hovedbestyrelsen har
besluttet, at forbundet følger de andre LC-organisationer. Seniorgruppen er den eneste
landsdækkende faglige organisation, der er tilbage i Danske Seniorer

Der var supplerende orienteringer fra seniorforeningerne.

DTl-seniorer ved Poul-Henning Laursen

.
o

Generalforsamlingen er udskudt pga. corona
Turen til Færøerne blev gennemført

LVU-seniorer ved Lars Lyremark:

.
.
.
o

LVU-seniorer har en anden struktur med underliggende regionsforeninger
Ikke alle regionsforeninger har holdt generalforsamling
Generalforsamlingen i LVU-seniorer er udskudt et år pga. corona
Planlægger et arrangement til november

LvA-seniorer ved Harry Simonsen

o
.

Har afholdt generalforsamling
Måtte aflyse det årlige sommertræf i Ertebølle pga. corona

HL-seniorer:
a

Har afholdt generalforsamling pr. mail og brev i april

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad. 4. Regnskab
Der var omdelt et foreløbigt udkast

til regnskab.

Regnskabet udsendes efterfølgende pr. mail til godkendelse revideret af den kritiske revisor
Christian Ravn. Giver det anledning til spørgsmå|, må der indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling.

Side 2

uddannelses
forbundet

Ad. 5. lndkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.

Ad. 6. Fastsættelse af gruppekontingent
Generalforsamling besluttede, at kontingentet skal være uændret

Ad.7. Valg af formand
Poul-Henning Laursen genopstiller som formand. Er formand for DTL-seniorer.
Poul-Henning Laursen blev valgt med akklamation
Ad. 8. Valg af første, anden og tredie næstformand
Der var følgende kandidater

Kirsten Grove: Genopstiller som 1. næstformand. Er formand for LVU-seniorer.
Harry Simonsen: Genopstiller som 2. næstformand. Er formand for LvA-seniorer.
Karen Elisabeth Lundbæk: Genopstiller som 3. næstformand. Er formand for HLseniorer.
Alle tre blev valgt med akklamation.
Ad. 9. Valg af fire pvrige bestyrelsesmedlemmer
Der var følgende kandidater

Lars Lyremark: Genopstiller til bestyrelsen. Er medlem af LVU-seniorer.
Grethe Larsen: Genopstiller til bestyrelsen. Er medlem af LvA-seniorer.
Bent Pedersen: Genopstiller til bestyrelsen. Er medlem af DTl-seniorer
Lone Elgkjær: Genopstiller til bestyrelsen. Er medlem af Hl-seniorer

Side 3

uddannelses
forbundet
Alle fire blev valgt med akklamation
Ad. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Generalforsamlingen besluttede, at hvis nogen fratræder bestyrelsen, så skal den
seniorforening, der har pladsen, udpege, hvem der træder ind i stedet for.
Ad. 11. Valg af to kritiske revisorer og to rev¡sorsuppleanter
Christian Ravn og Leif Søborg blev valgt som kritiske revisorer med akklamation
Estrid Pedersen og Frede Kühl blev valgt med akklamation.

Ad. 12. Eventuelt
Der var intet til eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Akklamation til dirigenten
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