Referat fra DEG-B’s generalforsamling 3. maj 2017
Deltagere: Ud fra afhentning af stemmemateriale var der 47 skoler repræsenteret på generalforsamlingen.
Det samlede deltagerantal var langt større.
Kl. 10.00: Lars Goldschmidt, formand for DEG-B bød velkommen.
Pkt.1 Valg af dirigent: Bestyrelsen indstiller Simon Neergaard-Holm
Simon Neergaard-Holm måtte desværre melde afbud pga. sygdom. Bestyrelsen indstillede derfor Thomas
Kurz Ankersen. Thomas Kurz Ankersen blev godkendt som dirigent.
Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg: Bestyrelsen indstiller Helle Friis, HK, Peter Stampe, Teknisk skole i Silkeborg
og Rikke Nielsen, AARHUS TECH.
Stemmeudvalget blev godkendt.
Pkt. 3 Mundtlig beretning
Lars Goldschmidt aflagde mundtlig beretning. Den mundtlige og den skriftlige beretning blev godkendt ved
akklamation.
Pkt.4 Regnskab
Lars kunov, direktør i DEG, fremlagde regnskab for DEG-B og for DEG IS. Begge blev godkendt ved
akklamation.
Pkt. 5 Indkomne forslag, herunder fra foreningens bestyrelse
Bestyrelsen indstillede forslag til ændring af vedtægten om valg til bestyrelsen, således at
medarbejdergruppen og elevgruppen hver udvides med yderligere en repræsentant, dog uden
stemmeret.
Forslaget blev motiveret v. Lars Goldschmidt. Forslaget blev vedtaget pr. akklamation.
Pkt. 6 Budget og kontingent for det kommende år
Budget og kontingent for 2018 blev godkendt ved akklamation.
Pkt. 7 Valg af bestyrelse og suppleant
Der var for alle grupper meddelt fredsvalg.
Arbejdsgivergruppen indstiller følgende kandidater:
- Bestyrelsesmedlem, Lars Dyrstrøm, udpeget af Tekniq, Erhvervsskolen Nordsjælland
- Bestyrelsesmedlem, Lars Goldschmidt, udpeget af DI, Niels Brock
- Suppleant, Palle Damborg, udpeget af DI, Mercantec
Kandidaterne blev valgt ved akklamation.
Arbejdstagergruppen indstiller følgende kandidater:
- Bestyrelsesmedlem Ejner K. Holst, udpeget af Dansk El-forbund, Den Jydske Håndværkerskole
- Bestyrelsesmedlem Karin Østerby, udpeget af HK, Uddannelsescenter Holstebro
- Suppleant Trine Rasmussen, udpeget af Dansk Metal, Håndværker-Skolehjemmet
Kandidaterne blev valgt ved akklamation.

Elevrepræsentanterne:
- Bestyrelsesmedlem Martin Flindt Nielsen, TEC, valgt for 1 år
- Bestyrelsesmedlem Line Sørensen, Campus Bornholm, valgt for 1 år (uden stemmeret)
- Suppleant Jannick Jacobsen, Selandia, valgt for 1 år
Kandidaterne blev valgt ved akklamation.
Medarbejderrepræsentanter:
- Bestyrelsesmedlem uden stemmeret, Frederikke Tom-Petersen, Selandia
- Suppleant Lone Meiling, Roskilde Handelsskole
Kandidaterne blev valgt ved akklamation.
Den offentlige repræsentant:
- suppleant Vakant
Der er ikke indkommet nogen indstilling for den offentlige suppleantkandidat og efter forespørgsel i salen
ønskede ingen at opstille, hvorfor suppleantposten er vakant indtil næste generalforsamling.
Peter Zinck, bestyrelsesformand for Tietgen, foreslog, at DEGB’s bestyrelse fik prokura til at foreslå en
suppleant. Forslaget blev vedtaget ved akklamation.
Pkt. 8 Valg af ekstern revisor
Bestyrelsen indstiller revisionsfirmaet Deloitte
Forslaget blev godkendt ved akklamation.
Pkt. 9 Eventuelt
Børge Pedersen, næstformand i Uddannelsesforbundet bad om ordet og beklagede, at
digitaliseringsdagsordenen ifølge ham har fået en uheldig start og er blevet italesat som en spareøvelse på
skolerne. Han opfordrede til, at der skal diskuteres digitalisering bredere.
Lars Goldschmidt kvitterede for synspunktet og tilkendegav sin enighed om, at digitalisering skal diskuteres
bredt.
Afslutningsvis takkede Thomas Kurz Ankersen for god ro og orden.
9.5.2017/IBA
Godkendt af dirigenten den 9. maj 2017.

