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Generalforsamling 
 

Torsdag den 2. marts 2023 kl. 17.00  
på Skive Seminarium 

 

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 2. 
marts 2023 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium. 
 
Generalforsamlingen starter med oplæg fra DLFs formand Gordon 
Ørskov Madsen kl. 17.00, derefter spisning kl. ca. 18.15, og selve 
mødet starter kl. 19.00 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere 
2. Forretningsorden 
3. Beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag  
6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til 

kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. 
lønnet medhjælp. 

7. Budget og fastsættelse af kontingent 
8. Eventuelt 

 
 
Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos 
tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 24. 
februar kl. 10. 

 
 

 

http://www.dlfskive.dk/


 

 

 
Punkt 1: Valg af dirigent - herunder stemmetællere 
 

Kredsstyrelsen foreslår Leif Primdal som dirigent. 

 

 

Punkt 2: Forretningsorden 
 

Forslag til forretningsorden: 
 

1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der 

leder valget af dirigent og et stemmeudvalg på 10 
medlemmer. Kredsstyrelsens sekretær forestår 

protokolføring. 
 

2. Generalforsamlingen afvikles efter dagsordenen. 

Generalforsamlingen kan dog standse eller udsætte 
og senere genoptage de på dagsordenen opførte 

punkter. Dersom beretningen indeholder punkter, 
hvis indhold er sat på dagsordenen til senere 

afgørelse, er disse punkter undtaget fra 

afstemningen om beretningen. 
  
3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og 
at god parlamentarisk orden opretholdes. 

Deltagerne i generalforsamlingen må i alle tilfælde 
rette sig efter dirigenten. 
 

4. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegner 

sig hos dirigenten. Dog kan formanden og 

forslagsstilleren når som helst efter et indlæg 
tildeles ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort 

svarreplik. 
 

5. Dirigenten kan med forsamlingens tilslutning 
bestemme, at taletiden begrænses  

Formanden og forslagsstilleren vil dog være 

undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller et 
medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes 

efter de indtegnede talere. Træffes en sådan 
beslutning af forsamlingen, kan kun forslagsstilleren 

og formanden tildeles ordet for en afsluttende 

bemærkning. 
 

6. Forslag og ændringsforslag skal afleveres 
skriftligt til dirigenten, der afgør i hvilken 

rækkefølge forslagene sættes til afstemning efter 
princippet: Det mest vidtgående forslag sættes til 

afstemning først. 

     
7. Alle afgørelser træffes ved almindelig 

stemmelighed, jf. dog vedtægternes § 16, hvorefter 
ændringer af kredsens vedtægter kræver, at mindst 

2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Afstemning 

foregår normalt ved håndsoprækning, men skal 
være skriftlig, såfremt dirigenten eller 10 

medlemmer (jf. vedtægternes § 6) forlanger det. 
Der afholdes dog altid skriftlig afstemning ved 

personvalg, hvis der er opstillet flere kandidater, 
end der skal vælges. 
 

8. Under generalforsamlingen kan kredsstyrelsen 
forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde.  

 
 

 

Punkt 3: Beretning 
 

 
Punkt 4: Regnskab 
 

Kredsens regnskab vil fremgå af hjemmesiden (www.dlfskive.dk)   

 

 

Punkt 5: Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer 
 
Under dette punkt behandles evt. forslag, der er indkommet rettidigt i henhold til 
vedtægterne (senest mandag den 20. februar 2023 kl. 12.00) 

 
 

http://www.dlfskive.dk/


 

 

 
 
Punkt 6: Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelse og 
administrative medarbejdere 
 
 

Kredsstyrelsen foreslår følgende ydelser:  
 
 
Frikøb for kredsstyrelsesmedlemmer: 
 

Formand * 962 962 timer 
Næstformand 400      400 timer 
KS-medlemmer 
 

300 
 

600 timer 

Kasserer  20 20 timer 

  1.982 timer 
   
   
*) Frikøbet til formanden suppleres med 
962 timers kommunalt frikøb til 
fællestillidsrepræsentantfunktionen.  
 
Formandsvederlaget fastsættes som 
forskellen mellem sagsbehandlerlønforløbet 
og løntrin 43. 

 

Næstformandsvederlaget fastsættes som 
forskellen mellem løntrin 47 og løntrin 42. 
 

KS-medlemmer ydes et vederlag på 5.000 
kr. i årligt grundbeløb 
 

Ydelse til lønnet medhjælp: 
 

Sagsbehandler:  
Der indstilles en beskæftigelsesgrad på 
28/37  
 

HK-assistent:  
Der indstilles en beskæftigelsesgrad på 
35/37. 
 

Rengøringsassistent:  
Der indstilles et timetal på ca. 5 timer pr. 
uge. 

 
 
Punkt 7: Budget og fastsættelse af kontingent 
 

 Kontingentsatser pr. 1. januar 2023 
 

Kontingent pr. måned 
Konflikt- 

kontingent 
DLF Kreds I alt 

Alm. medlemmer (fraktion 1-2)   223,00 297,00 520,00 

Medlemmer (fraktion 3)    167,00 297,00 464,00 

Pensionister (fraktion 4)  75,00 39,00 114,00 

Særlige medlemmer (fraktion 6)  98,00 16,00 114,00 

 

 

Kontingentet opkræves kvartalsvis 

 
 
Punkt 9: Eventuelt 


