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Referat fra generalforsamling i STATE 25. maj 2016 

 
STATE´s formand Kim Hassel-Pflugh (SDE) bød de 7 fremmødte medlemmer vel-

kommen til generalforsamlingen, der blev afholdt i SDE’s lokaler på Blangstedgårds-

vej i Odense.  

1. Valg af dirigent 

På bestyrelsens vegne foreslog formanden at vælge Dorthe Laigaard som dirigent. 

Da der ikke var andre forslag, blev Dorthe valgt. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen ifølge 

STATE’s vedtægter var lovligt varslet og indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

2. Formandens beretning 

Dirigenten overlod ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning (be-

retning for 2015 vedhæftet).  

Der fremkom ikke spørgsmål til beretningen, hvorefter dirigenten kunne konstatere, 

at beretningen var godkendt. 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Kasserer Max Laigaard (Tradium) fremlagde det revisorpåtegnede regnskab for 2015 

med følgende kommentarer: 

Årets resultat blev 268,64 kr. Balancesummen er 111.871,84 kr. hvoraf den likvide 

beholdning udgør 99.060,14 kr. (Regnskab for 2015 vedhæftet) 

Kontingentindtægterne er steget som følge af flere medlemmer. 

Rejseomkostningerne er steget som følge af, at der har været afholdt flere møde i 

forbindelse med etableringen af SLE. 

Obligationsbeholdningen er udtrukket og provenuet står nu på foreningens konto i 

Nordea. 

Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, konstaterede dirigenten det for godkendt. 

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget forslag fra medlemmerne til be-

handling på generalforsamlingen.   

Bestyrelsen forslår kontingentet uændret, dvs. kr. 324 om året   

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev enstemmigt godkendt af general-

forsamlingen. 



5. Valg til bestyrelse 

Med udgangspunkt i generalforsamlingens dagsorden kunne dirigenten konstatere, at 

Kim Hassel-Pflugh (Syddansk Erhvervsskole) og Knud-Erik Krøjer Hansen (NEXT Kø-

benhavn) var villige til at modtage genvalg.  

Max Laigaard (Tradium) og Stig Johansen (Køge Handelsskole) udtræder af bestyrel-

sen. 

Da Stig Johansen ikke var på valg, indtræder suppleant Poul Erik Andersen i hans 

sted. 

Tommy Plannthin (Tradium) blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Max Laigaard.  

Dirigenten erklærede Kim Hassel-Pflugh, Knud-Erik Krøjer Hansen og Tommy Plann-

thin valgt for 2 år, da der ikke fremkom flere forslag til STATE´s bestyrelse.    
 

6. Valg af 2 revisorer 

Bestyrelsen indstillede Jette Frandsen (Campus Vejle) og Bo Jensen (EUC Nordvest-

sjælland). 

Da der ikke var yderligere kandidater konstaterede dirigenten kandidaterne som 

valgte. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant 

Bestyrelsen indstillede Kim Clausen (Learnmark) og Max Laigaard (Tradium) som sup-

pleanter til bestyrelsen. 

Herudover indstillede bestyrelsen Janne Taklo Sørensen (Roskilde Tekniske Skole) til 

revisorsuppleant. 

Da der ikke var yderligere kandidater konstaterede dirigenten kandidaterne som 

valgte. 

8. Eventuelt 

Der er usikkerhed om hvem der er medlemmernes kontaktperson i sekretariatet. 

Bestyrelsen undersøger og beder om at få kontaktdata lagt på STATE’s afsnit på 

TAT’s hjemmeside. 

 

Da der ikke var andre kommentarer eller spørgsmål til dette punkt, takkede dirigen-

ten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen afsluttet. 

 

Bilag: 

Beretning for 2015 

Regnskab for 2015 

 

 



 


