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Referat fra generalforsamling i STATE 
Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 16.00, afholdt på Syddansk Erhvervsskole, 
Blangstedgårdsvej 1B, Odense 
 
1. Valg af dirigent  

På forslag fra formanden blev faglig sekretær, Turid Leirvoll valgt som dirigent.  

Mødet blev derefter konstateret lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter 

2. Beretning 

Formanden fremlagde mundtlig beretning. Der har været afholdt to møder i løbet af året. 
Der har, i samarbejde med TAT ’s hovedbestyrelse og sekretariat været arbejdet med 
ansøgninger til Kompetencesekretariatet, således at der nu er en række medlemmer ved 
skolerne Tradium, Aarhus Tech og SDE, der kommer til at arbejde sammen med deres 
ledelser om lederrollen og udfordringerne for især mellemlederne ved erhvervsskolerne. 
Derudover er der op til OK18 arbejdet med lønkrav der vil udløse tillæg ved 30 ETCS-
point i ledelse og en øgning af sovevagtstillægget for skolehjemsassistenterne. 

Derudover har bestyrelsen drøftet tiltag for at rekruttere flere medlemmer til 
foreningen. 

Formanden havde efter mange år på posten besluttet sig til at ikke genopstille og takkede 
for det gode samarbejde gennem alle årene.  

      Beretningen blev enstemmigt godkendt 

3. Regnskab 

Kasserer Frank Jakobsen-Broberg, fremlagde regnskabet, der var revideret af den ene 
revisor, Bo Jensen og indstillet til godkendelse. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent  

Der var ikke indkommet forslag 

 

5. Valg til bestyrelsen  

Følgende medlememr i bestyreslen var ikke på valg;Frank Jakobsen-Broberg (kasserer), 
Aage Krogsdal (bestyrelsesmedlem) og Henning Holmgaard (bestyrelsesmedlem)  

Følgende opstillede: 

• Lone Egstrup (modtager genvalg) 
• Kim Clausen (modtager genvalg) 
• Knud-Erik Krøjer Hansen (modtager genvalg for 1 år) 
• Claus Sejerup Jensen (ny) 
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Det kunne konstateredes at der var tale om fredsvalg og de opstillede blev valgt 
med applaus  

 

6. Valg af 2 revisorer 

Følgende opstillede: 

Bo Jensen (genvalg) 

Ivan Lauridsen (ny) 

Det konstateredes at der var tale om fredsvalg og de opstillede blev valgt med 
applaus 

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisorsuppleant 

Kim Hassel-Pflugh opstillede som suppleant til bestyrelsen og blev valgt med applaus 

Der var ikke opstillet kandidater til den anden suppleantpost. Generalforsamling 
besluttede at bestyrelsen selv kan supplere til denne post. 

Som revisorsuppleant blev Jane Taklov enstemmigt genvalgt.  

 

8. Eventuelt 

- Orientering om forhandlingsresultater OK18 
- Kort fra TAT’s delegeretmøde, der fik positive tilbagemeldinger fra de STATE-

medlemmer der havde deltaget. 

 
Generalforsamlingen blev afsluttet med en middag til de tilmeldte. 
 
 
For referat: 
 
24.05.2018 
 
 
Turid Leirvoll  
 


