
Ejendomsinspektørerne
Faglig landsklub for ledere
Upsalagade 20 
2100 København Ø
Tlf. 70154480 Mail: fagligpuls@forbundet.dk

Referat fra generalforsamlingen lørdag den 16. marts 2013
Afholdt på Hotel Comwell Kellers Park, H.O. Wildenskovsvej 28, Brejning, 7080 Børkop

Dagsordenen for generalforsamlingen:

1. Godkendelse af forretningsordenen

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning

4. Indkomne forslag

5. Økonomi
a. Godkendelse af årsregnskab for år 2012
b. Godkendelse af budgettet for år 2014

6. Valg
a. 3 bestyrelsesmedlemmer 
b. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
c. 1 bilagskontrollant for 2 år
d. 2 bilagskontrollantsuppleanter for 1 år

7. Eventuelt
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Formand Preben Sørensen bød på bestyrelsens vegne velkommen og takkede for det store 
fremmøde. 

Ad. 1. Godkendt blev med den ændring at pkt. 12 udgår

Ad. 2. Kaj S Pedersen blev valgt til dirigent. Kaj takkede for valget og konstaterede, at
Generalforsamlingen var rettidig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
Dagsordenen blev oplæst og godkendt af forsamlingen. Der deltog 38 stemmeberettigede  

Ad. 3. Formand Preben Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, som er en supplering af
den skriftlige beretning, der kan læses på www.inspektoeren.dk  

Der er nedgang i medlemstallet i forbundet, men det kan oplyses, at ejendomsinspektørerne ligger 
stabilt, og der kører fra forbundets side en hvervnings kampagne for at stoppe medlemsflugten. 

Der er afsluttet en grænseaftale med TL og Fredericia Boligselskab, afgørelsen blev at de kun 6 
inspektører kan have overenskomst med TL.  
 
Det er med stor utilfredshed at se regeringen er begyndt at blande sig i 
overenskomstforhandlingerne. 

Der opleves, at i lokalforhandlinger tilbydes lønnedgang, og ikke tager hensyn til § 24 klausul for 
nuværende og nyansatte medarbejdere 

Der er millioner af kr. i kompetencefonden, og der er ikke mange, der benytter denne mulighed, at 
få op til 10 dages til uddannelse om året. (Kooperationens uddannelse kan dog ikke bruges)
Positivlisten for uddannelse udvides løbende, så opfordringen til forsamlingen, er at gøre brug af 
fonden.
Der kommer en folder ud, om kompetencefonden i nær fremtid. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.
  

Ad. 4 indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag
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Ad. 5 Økonomi

a.) Godkendelse af regnskabet for år 2012

Kasserer Martin Andreasen, gennemgik regnskabet, der viste et overskud på kr. 91.946 og en 
egenkapital på kr. 392.849

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget
Regnskabet kan ses på hjemmesiden.

b.) Godkendelse af budget for år 2014

Kasserer Martin Andreasen, gennemgik budgetforslaget for år 2014

Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget med uændret kontingent på kr. 62,- pr. mdr.

Budgettet kan ses på hjemmesiden.

Ad. 6 Valg i følge nye vedtægter

Bestyrelsesmedlem for 2 år.

Carsten R. Larsen blev valgt.
Martin Andreasen blev genvalgt
Anette Wenneberg Andersen blev genvalgt 

1. Bestyrelsessuppleant for 1 år.

Erik Palle Hansen blev genvalgt.

2. Bestyrelsessuppleant for 1 år.

Michael Larsen blev valgt.

1. Bilagskontrollantsuppleanter for 1 år.

Michael Hoffmann blev genvalgt

2. Bilagskontrollantsuppleanter for 1 år.

Ove Møller Jørgensen blev genvalgt
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Ad. 7 Eventuelt

Kaj S Pedersen, Orienterede om det udleverede program, til den kommende tur til Anholt den 7. 
juni 2013 fra Grenå havn.
De fremmødte kunne tilmelde sig nu, og bekræfte tilmeldingen pr. mail. tirsdag den 19. marts 2013 
Der vil blive udsendt program til alle medlemmerne og kommer på hjemmesiden i uge 13  
  
Preben Sørensen og Martin Andreasen opfordrede forsamlingen til, at fortælle kollegaerne og 
selv benytte sig af ”Kompetencefonden”

Kaj S Pedersen, nedlagde sit hverv som dirigent og takkede forsamlingen og bestyrelsen for alle 
årene i bestyrelsen. 

Martin Andreasen,  takkede på vegne af bestyrelsen, Kaj for hans samarbejde, arrangement og 
mange årige indsats i bestyrelsen og overrakte ham flaske vin og et gavekort

Som afslutning takkede Preben Sørensen på egne og bestyrelses vegne forsamlingen, fortalte det var 
det største fremmøde i mange år. 

Jan Kristensen
referent
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