
  

 

Referat fra generalforsamling i 3f Als 

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 17.00 

Sted: Augustenborg Hallerne 

Referent: Lars Rasmussen 

Dagsorden:  

1. Velkomst  
Marita bød velkommen til de 55 fremmødte medlemmer. 

Forsamlingen startede med at synge ”Når jeg ser et rødt flag” 

Alis Dyg fik forsamlingens godkendelse til at overvære generalforsamlingen. 

2. Valg af dirigenter 
                   Valgt blev Jens B. Andersen og Alis Dyg 

Dirigenterne takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig        

indvarslet jf. afdelingsvedtægterne. 

3. Valg af stemmeudvalg  
Randi Ørebro 

Frank Damkjær 

Hanne Simonsen 

4. Beretning (findes på hjemmesiden) www.3f.dk/als 
                 Der var 15 min. læsepause til den skriftlige beretning. 

                 Marita kom blandt andet ind på følgende i den mundtlige beretning: 

Jobtal i 3F Als 

Den afgående forbundsformand Per Christensen 

3f skal derfor den 8. april have ny forbundsformand og indtil videre er der 1 kandidat, Henning 

Overgaard Josefsen. 

Chikane på arbejdspladsen 

Arne pension 

De mange trepartsaftaler der indgået i COVID 19 

Tid, stress på arbejdspladserne 

Fællesskab 

Arbejdsmiljø 

Den 6. kongres til september 

Konflikten mod nemlig.com 

Tak for 25 års opbakning 

Tak til vores Tillidsvalgte, efterlønsklubben, bestyrelsen, udvalg og sidst, men ikke mindst til det 

dygtige personale. 

 

Der var ingen kommentarer til beretningen som blev godkendt af den samlede generalforsamling, 

enstemmigt 



  

            5. Regnskab (findes på hjemmesiden) www.3f.dk/als 
Jette degn, økonomiansvarlig, forelagde på fornem vis afdelingens regnskab som er 

vedlagt dette referat 

Der var enkelte spørgsmål som blev besvaret fint af Jette 

Forsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt 

 

           6. Kontingent 
               Det af bestyrelsen fastsatte kontingent for 2022 blev godkendt af generalforsamlingen. 

  
     7. Indkomne forslag (ingen) 

 

8. Valg i henhold til afdelingens love.  
                 Se vedlagte valglister 

                 Der var opstillet 2 kandidater til posten som lønnet valgt næstformand i afdelingen. 

                 Hanne Petersen 

                 Hanne Kliver Anker 

                 Begge kandidater præsenterede sig kort for generalforsamlingen inden skriftlig   

                 afstemning. 

 

                 Stemmefordeling 

                 Hanne Petersen         11 

                 Hanne Kliver Anker    40 

                 4 blanke 

                  

                 Valgt blev Hanne Kliver Anker 

 

Øvrige valg til bestyrelse, kongres og udvalg fremgår af vedlagte valgliste 

 

9. Eventuelt 
  
Formanden ønskede at rette en tak for mange års indsats til den afgåede næstformand og 
konstaterede, at det må blive i afdelingen en af de kommende dage. 
 

Dirigenterne takkede for god ro og orden og erklærende generalforsamlingen for hævet. 

 
 
 
 
Nordborg den  
 

Jens B. Andersen    Alis Dyg 

Dirigent     Dirigent 

      

http://www.3f.dk/als

