
Referat fra State generalforsamling d. 11. juni 2021. 
Afholdt på Best Western Hotel I Svendborg. 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  
1. Valg af dirigent  
2. Beretning  
3. Regnskab  
4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent  
5. Valg til bestyrelsen  
6. Valg af 2 revisorer  
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisorsuppleant 
8. Evt. 

Deltagere: 
Knud-Erik Krøjer Hansen 
Kim Clausen 
Frank Jacobsen-Broberg 
Lone Egstrup 
Claus Seierup Jensen 
Ivan Lauridsen 
John Thagaard Kristensen 
Mads Kirk 
Marianne Mojen 
Max Laigaard 
Gert Nielsen  
Lars Bonde Eriksen 

 

 

AD.1 
Lars Bonde Eriksen valgt som dirigent. 

Dirigent bekendtgjorde at Generalforsamling var lovligt og rettidigt varslet  

AD. 2. 
Beretning af formand Knud Erik Krøjer Hansen og fungerende formand Kim Clausen.  
Kim Clausen aflagde beretning, som fungerende formand 

Bestyrelsens medlemmer: 
John T Kristensen, Claus S Jensen, Ivan Lauridsen, Lene Willestofte, Frank Broberg, suppleant Lone Egstrup 

 

Covid-19 har givet de meget omtalte og kendte forstyrrelser i hverdagen på samtlige skoler. 

Information til potentielle medlemmer: 
Som fremlagt på sidste generalforsamling havde vi store planer for at besøge skolerne og komme ud med budskabet om 
hvad STATE kunne gøre for leder og skolehjælpsassistenter på vores område. Der var kørt folk i stilling til turene. Men 
som I ved har vi været ramt af covid-19, det har betydet at vi ikke har haft muligheder for at komme rundt som forventet. 



Det har også betydet at der ikke har været holdt så mange bestyrelsesmøder som planlagt, dog har formand, 
næstformand samt kasserer mødtes flere gange. 

TAT Hovedbestyrelsens arbejde 

Mange af møderne i HB har været virtuelle, men til trods for svære omstændigheder, er det jo blevet normalen at vi kan 
mødes på Teams og skype. De møder kan også noget. Der spares tid og det vil sige at deltagelsen i disse møder har 
haft en høj frekvens. Men med noget af det arbejde der har pågået bla.i fremtidsgruppen, som arbejder med, hvor står 
TAT fremadrettet, her er det virtuelle ikke optimal. Det til trods så mener jeg godt vi kan være det dokument bekendt. 
(Dokumentet er forhåbentligt blevet taget til efterretning på delegeretmødet) 

De økonomiske forudsætninger for foreningen er også blevet drøftet livligt gennem året, også her er der fundet løsninger 
som reducerer omkostningerne. 

OK 2021  

I forkant af HB’s beslutninger, blev medlemmer og TR informeret om de generelle temaer, der var til diskussion i 
forhandlingsfællesskabet CO10 og inddraget gennem en rundspørge. Der blev tilkendegivet bred opbakning til de 
temaer HB havde tilrettelagt, prioritering af generelle tillæg, mere fleksibilitet og fritvalgs-løsninger for seniorer. 

Resultatet af forhandlingerne svarede i stor grad til de forventninger og krav TAT havde fremsat; opretholdelse af, og en 
beskeden forbedring af købekraften, opretholdelse af reguleringsordningen, således at sammenhængen mellem 
løndannelsen i privat og offentlig sektor sikres, videreførelse af kompetencefonden og den fælles finansierede 
uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere.  

Desværre nåede vi ikke igennem med det TAT-krav, som på foranledning af STATE var fremmet om et partsammensat 
udvalg til at arbejde med arbejdsmiljøudfordringer og kompetenceudviklingsspørgsmål for de mange mellemledere ved 
erhvervsskolerne oplever at arbejde i et konstant krydspres. Men dette vil prioritere at arbejde med på andre måder  

Aktuelle sager 

Her kan nævnes det som er sket og sker på skolehjemsområdet, hvor der er forhandlinger i gang fysisk om 
arbejdsvilkår og løn (På skolehjemsområdet har ledelsen på en erhvervsskole nedlagt påstand om, at statens 
arbejdstidsaftale ikke gælder for skolehjemsassistenter. Konkret er stridspunktet, om skolehjemsassistenter 
skal aflønnes for nattevagter efter statens arbejdstidsaftale med 0,45 time pr. time for rådighedstjeneste, eller 
om assistenten kun skal have tillægget for nattevagt udbetalt. En praksis der efter vores opfattelse er temmelig 
udbredt på landets skolehjem. 
TAT har løftet den til CO10, som har taget sagen og indkaldt personalestyrelsen til møde. 
Der har været aktuel skolehjemssag hvor TAT har været til møde.  
Styrelsen meldte tilbage at skolen ikke havde gjort noget forkert.  

Første møde med Medarbejder- og kompetencestyrelsen er berammet till fredag d. 28.maj 

Redegjorde for ledere på skolerne, som er fejlplaceret og derfor ikke kan få den pension de har forventet, de 
var berettiget til. 
Ved overgangen til Ny Løn tilbage i 2008, blev der for tjenestemandsansatte ydet to ekstra pensionsskalatrin (i 
et såkaldt ’skyggeforløb). Derudover kunne man ikke stige mere end 1 pensionsskalatrin, ved overgang til 
højere stilling og dette forudsatte at det var en ansøgt og offentligt opslået stilling ved samme institution. 
Manglende kendskab til reglerne, har gjort at skoler og medarbejdere i god tro har meldt ind til 
pensionskassen de nye trin, de er blevet registreret og fremgår bl.a. af Tjenestemandspension.dk og skolen 



har betalt ind til ordningen efter det nye trin.  
Idet disse går på pension, er de ’opdaget’ af Udbetaling Danmark og omgjort til et lavere pensionsskalatrin. 
Flere enkeltmedlemmer og TAT er i gang med klagesager over ’forkert’ pension, manglende tilbagebetaling af 
indbetalinger, etc. 
 
Hvad byder det kommende år på: 

- Vi har lige etableret en ny forening i Holstebro, dem skal vi have flere af.  
- Vi skal på besøg på skolerne (og kombinere med ideen med mobilt TAT-sekretariat) 
- Vi skal ud med historierne om hvad vi som forening kan gøre for vores medlemmer, blandt andet, 

hvad nogle der har meldt overgang til TAT fra Lederne og Djøf, at de gerne vil være i den forening der 
har forhandlingsretten på både gamle og nye aftaler og være sammen i samme lokalafdeling. 

- Vi skal være parate til at rykke ud når der måtte være brug for hjælp, her tænker jeg bestyrelsen 
fordeler opgaverne mellem sig.  

- Vi skal motivere vores medlemmer til at melde sig til de partsfinansierede leder-uddannelse i psykisk 
arbejdsmiljø. 
 

 

AD.3. 
Frank fremlagde regnskab som blev godkendt.  
Der blev vedtaget kontingentforhøjelse på 20 kr./opkrævning. 

AD. 4. 
Ingen indkomne forslag til behandling.  

AD.5. 
Valg til bestyrelsen 

På valg 

• Formand  på valg for 2 år 
• Næstformand på valg for 2 år 
• Formand Knud Erik Hansen ( modtager ikke genvalg) 
• Næstformand Kim Clausen ( modtager genvalg) 

 Bestyrelses medlemmer. 

• Frank Jacobsen Broberg på valg for 2 år 
• Ivan Lauridsen på valg for 2 år 
• Claus S Jensen blev sidste år valgt for 2 år  
• John T. Kristoffersen blev sidste år valgt for 2 år 
• Lene Willstofte blev sidste år valgt for 2 år 
• Lone Egstrup blev sidste år valgt til suppleant for 2 år. 
• Kim opstiller til formand og vælges for 1 år. (Ny valg for 2 år i 2022.) 

 



Valg af næstformand:  

• Claus Sejerup Jensen 
• Frank Jacoben genopstiller for 2 år.  
• Ivan Lauridsen genopstiller og vælges for 2 år 
• Marianne Mojen opstiller og vælges for 1 år 
• Suppleant Mads Kirk indgår i bestyrelsen for 1 år, da  
• Knud Erik Krøjer udgår af bestyrelsen.  

AD.6. 
Valg af suppleanter 

• 1. suppleant Lone Egstrup for 2 år 
• 2. suppleant bliver Knud Erik indtil videre, men generalforsamlingen bemyndiger dog bestyrelsen til at 

vælge suppleanter i perioden, da bestyrelsen er enig om at der så vidt muligt skal være ”skolefolk”, 
der skal sidde i bestyrelsen. 

AD.7. 

Revisor Janne T. Sørensen og Bo Jensen modtager genvalg  

Revisor Henning Holmgaard er revisor suppleant.  

AD.8. 

Evt.  
Kim takkede Knud Erik for godt samarbejde og for arbejdet i bestyrelsen.  

 

Referent Lone Egstrup 

 

 


