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Referat fra generalforsamling i STATE 8. juni 2017 
 

STATE´s formand Kim Hassel-Pflugh (SDE) bød de 6 fremmødte medlemmer vel-
kommen til generalforsamlingen, der blev afholdt i SDE’s lokaler på Blangstedgårds-
vej i Odense.  

1. Valg af dirigent 
Da det ikke var lykkedes at få truffet aftale med en udefra kommende dirigent, på-
tog formanden sig opgaven at lede generalforsamlingen. 
 
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til STATE’s 
vedtægter, idet den var varslet på STATE’s hjemmeside 18. april 2017 og dagsorde-
nen blev udsendt den 24. maj 2017. Generalforsamlingen var dermed beslutningsdyg-
tig. 
 
2. Formandens beretning 
Formanden aflagde bestyrelsens beretning (beretning for 2016 vedhæftet).  

Der fremkom ikke spørgsmål til beretningen, og den blev dermed godkendt. 

3. Fremlæggelse af regnskab 
Kasserer Frank Jacobsen-Broberg (Dalum Landbrugsskole) fremlagde det revisorpå-
tegnede regnskab for 2016 med følgende kommentarer: 

Årets resultat blev -13.215,15 kr. Balancesummen er 98.656,69 kr. hvoraf den likvide 
beholdning udgør 96.862,69 kr. (Regnskab for 2016 vedhæftet) 

Kontingentindtægterne er faldet som følge af færre medlemmer. 

Rejseomkostningerne er steget som følge af, at der har været større mødeaktivitet 
end sædvanligt. 

Den likvide beholdning indestår på en konto i Nordea som ikke giver renter. 

Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som dermed blev godkendt. 

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent 

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlin-
gen.   

Bestyrelsen forslår kontingentet uændret, dvs. kr. 324 om året med den bemærkning 
at opmærksomheden på økonomien skærpes og at der på næste års generalforsamling 



foreslås en kontingentforhøjelse på 10 kr. om måneden for kompensere årets under-
skud og for at imødegå fremtidige tab.  

Generalforsamlingen vedtog beslutningen. 

5. Valg til bestyrelse 

Med udgangspunkt i generalforsamlingens dagsorden blev Aage Krogsdal (Aarhus 
Tech), Henning Holmgaard (Haderslev Handelsskole) og Frank Jacobsen-Broberg, der 
alle var villige til at modtage genvalg, valgt til bestyrelsen 

Tommy Plannthin (Tradium) blev på sidste generalforsamling nyvalgt til bestyrelsen i 
stedet for Max Laigaard (Tradium) mens Max Laigaard blev valgt til suppleant. Da 
Tommy Plannthin efterfølgende udtrådte af bestyrelsen, indtrådte Max Laigaard igen 
i bestyrelsen. Da Max Laigaard ikke ønsker at påtage sig opgaver i bestyrelsen, blev 
Lone Egstrup (Tradium) nyvalgt til bestyrelsen for en ét-årig periode.  

6. Valg af 2 revisorer 

Bestyrelsen indstillede Jette Frandsen (Campus Vejle) og Bo Jensen (EUC Nordvest-
sjælland). Begge har pr. mail erklæret sig villige til at modtage genvalg. 

Da der ikke var yderligere kandidater blev kandidaterne valgt. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant 

Det har ikke været muligt for bestyrelsen af finde kandidater der ønsker at påtage 
sig opgaven som suppleanter til STATE’s bestyrelse. Derfor er der pt. ingen supplean-
ter. Bestyrelsen opfordre medlemmer til at påtage sig opgaven. 

Bestyrelsen indstillede Janne Taklo Sørensen (Roskilde Tekniske Skole) til revisor-
suppleant. Janne har pr. mail erklæret sig villig til at modtage genvalg. 

Da der ikke var yderligere kandidater blev Janne Taklo Sørensen valgt. 

8. Eventuelt 

Da der ikke var kommentarer eller spørgsmål til dette punkt, takkede forman-
den/dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen afsluttet. 
 
Bilag: 
Beretning for 2016 
Regnskab for 2016 
 
 
 


