
Referat fra generalforsamling i STATE 2020 
 

Generalforsamlingen, der ifølge vedtægterne skal afholdes hvert år inden udgangen af juni, var p.g.a. 
coronasituationen udskudt til tirsdag d. 11. august 2020 kl. 16.00  

Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.   

1. Valg af dirigent og mødets lovlighed 
Formanden, Knud-Erik K. Hansen bød velkommen og foreslog faglig sekretær Turid Leirvoll som 
dirigent. Der var ikke andre forslag og hun blev valgt.  
Med henvisning til varsling af mødet på hjemmesiden, samt mail sendt som nyhedsbrev til alle 
medlemmer, d. 2. juli og udsendt dagsorden den 28. juli blev mødet konstateret lovligt indkaldt. 
 

2. Beretning 
Formanden, Knud-Erik Krøjer Hansen fremlagde mundtlig beretning, her gengivet i hovedpunkter 

o Året har været præget af høj mødeaktivitet. Udover 8 bestyrelsesmøder er der afholdt 15 
møder med ledere/medlemmer ved erhvervsskoler, en del møder med TAT’s sekretariat og 
TAT’s ledelse.  

o Mødet med TAT’s formand og næstformand gav en tilfredsstillende afklaring på en opstået 
usikkerhed om kompetencefordeling mellem STATE og TAT 

o STATE’s besøg ude på skolerne er blevet godt modtaget, med et par undtagelser, hvor 
fagforeningsbesøg åbenbart ikke er velkomment fra skoleledelsens side.  

o Besøgene tegner et billede af a 
 de store fusionsskoler er mere udfordret på trivsel og arbejdsmiljø end de mindre 

skoler 
 arbejdspresset for ledere og mellemledere er benhårdt, timetallet ligger ikke 

sjældent over    50 ugentligt 
 behovet for arbejdsmiljøtiltag fylder meget mere end løn 
 den delte forhandlingsret på den nye cheflønaftale beskrives af Djøf som at 

forhandlingsretten nu er deres – og de anvender dette som rekrutteringsbasis 
 STATE har færrest medlemmer på Sjælland og øerne 
  

o Besøgene fortsætter i efteråret, planlægningsmøde afholdes på Learnmark 
o Rekruttere/beholde medlemmer, STATE og TAT’s fremtid har været tema og vil være det 

frem mod delegeretmødet i april 2021. 
o Stor tilfredshed med sekretariats arbejde, som man ønsker fortsætter 
o Bestyrelsen har i perioden suppleret sig selv med to personer; Lene Willestofte og John T.     

Kristensen 

Bestyrelsesmedlem Claus S. Jensen tilføjede at skolehjemsområdet, hvor de fleste STATE-
medlemmer er skolehjemsassistenter, er løn stadig et væsentligt spørgsmål og betydningen af 
forhandlingsretten vigtig for at kunne bidrage til at løse en række spørgsmål. Og faglig sekretær, 
Turid Leirvoll, oplyste at TAT-sekretariatet har lavet en betydelig indsats på skolehjemsområdet, 
med såvel arbejdstidsaftaler som rigtig lønindplacering.  

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

3. Regnskab 
Kasserer Frank J. Broberg forelagde regnskabet 
 



Vedhæftet følger revisorunderskrevet regnskab. Siden sidste år er et lille underskud vendt til et lille 
overskud, primært på grund af en mindre kontingentstigning, besluttet af TAT’s delegeretmøde. 
 
Der fremkom ingen spørgsmål eller bemærkninger til det fremlagte og regnskabet blev enstemmigt 
godkendt. 
 

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent. 
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen   
 

5. Valg til bestyrelsen  
Valg af formand 
Knud-Erik K. Hansen havde meddelt, at han modtog genvalg for 1 år. Der var ingen andre forslag og 
han blev valgt med akklamation 
 
Som styremedlem havde Claus S. Jensen meddelt at han modtog genvalg, Lone Egstrup havde 
meddelt, at hun modtog valg som suppleant til bestyrelsen, John T. Kristensen og Lene Willestofte 
havde meddelt, at de modtog valg (ny-opstillede) til bestyrelsen, alle for 2 år, som vedtægterne 
foreskriver. 
 
Der var ikke andre forslag og de blev alle valgt med akklamation. 
 
Sammen med næstformand Kim Clausen og bestyrelsesmedlemmerne Frank Jacobsen-Broberg og 
Ivan Lauridsen, der blev valgt for 2 år i 2019, udgør de den samlede bestyrelse for STATE. 
 

6. Valg af 2 revisorer 
Janne Taklo Sørensen og Bo Jensen har meddelt at de modtager genvalg. 
 
Der var ikke andre forslag og de blev enstemmigt valgt. 
 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisorsuppleant  
 
Den ene suppleant til bestyrelsen blev valgt under pkt. 5. Der fremkom ikke forslag til en suppleant 
mere og bestyrelsen fik fuldmagt til selv at supplere på denne post hvis det viser sig muligt og 
hensigtsmæssigt. 
 
Som revisorsuppleant meddelte Henning Holmgaard Madsen at han modtag valg. Der var ikke 
andre forslag og Henning blev valgt ved akklamation 
 

8. Eventuelt 
 
Jesper Holm informerede om lokalt arbejde ved SDE, herunder hans arbejde med at påvirke såvel 
forståelse og fortolkning af den nye cheflønaftale, som gennemførelse af overgangen fra tidligere 
ansættelsesgrundlag, hvor skolens ledelse justerede kursen på flere punkter.  Det har stimuleret 
interessen for organisering og der arbejdes videre med dette den kommende tid.  
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