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Om:

Ordinært delegeretmøde afholdes på
Sørup Herregaard ved Ringsted
torsdag den 27. april 2006
Hovedbestyrelsen indkalder herved til ordinært delegeretmøde, der i henhold til vedtægternes § 18 afholdes hvert
tredje år.
I henhold til vedtægternes § 18, stk. 1, skal meddelelse
om afholdelse af delegeretmøde tilgå foreningens lokalafdelinger og tillidsmænd senest 2 måneder før mødet afholdes.
Det ordinære delegeretmøde afholdes på Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, torsdag den 27. april
2006 kl. 11.00.
Hovedbestyrelsens skriftlige beretning forventes udsendt
ultimo februar 2006.
I henhold til vedtægternes § 20 skal forslag, der ønskes
behandlet på delegeretmødet – herunder forslag til kandidater i henhold til vedtægternes § 19, punkterne 9-10 –
være formanden, d.v.s. sekretariatet, i hænde senest 1
måned før delegeretmødet afholdes. Se nedenfor.
Det bemærkes, at hovedbestyrelsen fremsætter forslag
til vedtægtsændring der indebærer, at kassereren frem over ikke vælges ved direkte valg. Vedtægtsændringen vil
træde i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, hvorfor kassereren ikke vælges ved direkte valg på Delegeretmødet
2006.
Sekretariatet har i dag pr. post udsendt indkaldelse og
tilmeldingsmateriale til delegeretmødet den 27. april 2006
og det tilknyttede tillidsmandsmøde, der afholdes fredag
den 28, april 2006.
Den elektroniske tilmelding kan ikke anvendes i forbindelse med disse to møder.
Forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet – herunder forslag om opstilling af kandidater til hovedbestyrelse m.v. – skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 24. marts 2006.
Hovedbestyrelsens beretning forventes udsendt til lokalafdelinger m.v. med udgangen af februar måned 2006.

Endelig dagsorden indeholdende forslag m.v. vil blive udsendt fra sekretariatet til samtlige delegerede senest
torsdag den 6. april 2006.
Lars Bonde Eriksen
formand

Hans-Jørgen Møllegaard
sekretariatsleder

Hovedbestyrelsens forslag til foreløbig opstillingsliste til valg til hovedbestyrelsen på det ordinære delegeretmøde 27. april 2006
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. januar 2006
indgående drøftet listen over kandidater og har i sin prioritering lagt vægt på særlige faktorer.
Således har hensynet til, at hovedbestyrelsen også i de
kommende år skal have sat yderligere skub i lederproblematikken, vejet tungt.
Tillige har formandskabet lagt vægt på, at også yngre
kræfter kan komme med nye idéer – hvilket vi finder af
stor betydning i forbindelse med intensivering af akkvisitive tiltag, så foreningen kan fastholde sit virke i de kommende år og medvirke til, at foreningens medlemstal kan
vokse i årene fremover.
Det bemærkes, at hovedbestyrelsen fremsætter forslag til
vedtægtsændring der indebærer, at kassereren fremover
ikke vælges ved direkte valg. Vedtægtsændringen vil træde i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, hvorfor kassereren ikke vælges ved direkte valg på Delegeretmødet 2006.
Hovedbestyrelsens indstilling til opstillingsliste er herefter
følgende:
Som Formand:
Lars Bonde Eriksen, f. 1960, fiskeriinspektør (genvalg).
Ansat i Fiskeridirektoratet som chef for Inspektorat Øst i
Roskilde. E-mail: lbe@fd.dk
Lars Bonde Eriksen er 45 år, uddannet navigatør. Er ansat i Fiskeridirektoratet som chef for Inspektorat Øst i
Roskilde. Har været formand for lokalafdelingen Officersforeningen af 1949 indtil han blev valgt som formand for
TAT i 2000. Medlem af TAT’s hovedbestyrelse siden 1997.
Som Næstformand:
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Richard M. Hanlov, f. 1964, IC-chef, Skat, (genvalg)
Ansat i Skat som chef for inddrivelsescentret, København.
E-mail: richard.hanlov@skat.dk
Richard Madsbjerg Hanlov er 41 år. Efter endt handelseksamen blev han merkonom og tog siden Forvaltningsfaglig
Afgangseksemen fra Danmarks Forvaltningshøjskole. Er
ansat som chef for inddrivelsescentret, Skat, København.
Har været beskæftiget med organisationsarbejde siden
1985 og siden 1993 været tillidsmand for TAT’erne i Finansstyrelsen. Indvalgt i TAT’s hovedbestyrelse 1997.
Valgt som næstformand 2000.
5 hovedbestyrelsesmedlemmer:
Susanne Winkler Hansen, f. 1958, økonomichef (genvalg), ansat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,
København. E-mail: swh@eogs.dk
Susanne Winkler Hansen er 47 år og ansat som økonomichef i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ansat i staten
1977, indmeldt i TAT 1980. Har tidligere været ansat som
konsulent i Økonomistyrelsen og været engageret i det
lokale TAT-arbejde og i en periode tillige tillidsrepræsentant og formand for lokalafdelingen. Fra 2002 ansat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Ruth Holm , f. 1950, stiftskasserer (genvalg), ansat ved
Aalborg Stiftsøvrighed. E-mail: rho@km.dk
Ruth Holm er 55 år og blev i 1994 ansat som stiftskasserer (økonomi- og regnskabschef) ved Aalborg Stiftsøvrighed. Er bankuddannet. Er formand for Foreningen af
stiftskasserere i Danmark, og dermed tillidsmand for
Danmarks 10 stiftskasserere. Blev i 1999 indvalgt i TAT’s
hovedbestyrelse. Valgt som kasserer i 2000.
Klavs Fremm, f. 1946, ekspeditionssekretær (genvalg)
ansat i Arbejdstils ynet, København. E-mail: kf@at.dk
Klavs Fremm er 60 år. Ekspeditionssekretær i Arbejdstilsynet. Ansat som HK’er i Arbejdsministeriets departement
1982, tidligere formand for HK-klubben sammesteds. Tjenestemandsansat 1986 og valgt som suppleant til hovedbestyrelsen 1991, ordinært medlem siden 1992. Har i
TAT-sammenhæng beskæftiget sig meget med teknologiog arbejdsmiljø.
Lars Ole Bech Petersen, f.1967, sekretariatschef
(genvalg) med ansvar for personale og økonomi, ansat
ved TeSe, Teknik- og Serviceskolen, Ishøj.
E-mail: lbp@tese.dk
Lars Ole Bech Petersen er 39 år og ansat som administra-
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tionschef ved Teknisk Skole Ishøj siden 1994. Tidligere
ansat ved Vestsjællands Handelshøjskoleafdeling i Slagelse. Er medlem af bestyrelsen for Sammenslutningen af
TAT-medlemmer ved Erhvervsskolerne (STATE), næstformand for sammenslutningen siden 2000.
Lars Arly Rasmussen, f. 1961, maskinmester (nyvalg), ansat som teknisk konsulent / leverandørinspektør I Arbejdstilsynet, Kolding. E-mail: lra@at.dk
Lars Arly Rasmussen er 44 år.
4 suppleanter til hovedbestyrelsen:
Ditlev Jan-Finn Ditlevsen, f. 1957, afdelingsleder (nyvalg) ansat i substratafdelingen ved Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Københavns Universitet. E-mail: jfditlev@immi.ku.dk
Ditlev Jan-Finn Ditlevsen er 48 år.
Ingolf Lindmark Olsen, f. 1951, afdelingsleder (nyvalg), ansat i Direktoratet for FødevareErhverv, København. E-mail: iol@dffe.dk
Ingolf Lindmark Olsen er 54 år og ansat som afdelingsleder i Direktoratet for FødevareErherv (det tidligere EUDirektorat). Statsansat 1978, tjenestemand i 1990. Er
formand for TAT’s lokalafdeling i DffE.
Henrik Leonhardt, f. 1966, økonomichef (genvalg)
ansat Beskæftigelsesministeriets Administrations Center,
København. E-mail: hle@bac.bm.dk
Henrik Leonhardt er 39 år og ansat som økonomichef i
Beskæftigelsesministeriets Administrations Center. Ansat i
staten 1986. Blev tjenestemand 1997 og samtidig indmeldt i TAT. Har været aktiv deltager i TAT’s arbejdsgruppe for ledere. Medlem af hovedbestyrelsen 2003.
Gert Nielsen, f. 1955, pædagogisk konsulent (nyvalg)
ansat i Undervisningsministeriets Afdeling for Erhvervsrettede Uddannelser, København.
E-mail: gert-nielsen@uvm.dk
Gert Nielsen er 51 år.
…
Udover de ovennævnte personer har hovedbestyrelsen
pr. 31. januar 2006 modtaget forslag fra lokalafdelingen i
Danmarks Statistik om opstilling af
Henrik Philip Jørgensen, f. 1972, afdelingsleder (ny-
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valg), ansat i Danmarks Statistik, København.
E-mail: php@dst.dk
Henrik Philip Jørgensen er 33 år.
som medlem af hovedbestyrelsen.
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