
Referat af Metal Bornholms generalforsamling 

 

Generalforsamlingen blev afholdt den 14. april 2015 i Metalhuset, Ved Lunden 16, 3700 Rønne kl. 17.00 

 

Til stede var 92 stemmeberettigede medlemmer. 

 

Afdelingsformand Klaus Holm bød medlemmer såvel som pressen velkommen til generalforsamlingen 
2015. 

Traditionen tro startede vi med et minuts stilhed for at mindes de medlemmer, der var  
afgået ved døden siden den 8. april 2014.  

Følgende metalmedlemmer er ikke mere: 

 Hans Pedersen  (Rørsmed) 

 Per Hansen (Guldsmed) 

 Kjeld Gregersen (Klejnsmed) 

 Arne Svendsen (Automekaniker) 

 Kurt Jensen (Automekaniker) 

 Mogens Hansen (Beslagsmed) 

 Ole Lindhart (Maskinarbejder) 

 Svend Kofod (Maskinarbejder) 

 John Otto Pedersen (Automekaniker) 

 

Æret være deres minde! 

 

Inden man gik over til dagsordenens første punkt sang man ”Den sorte smed” 

 

Dagsordenen var som følger: 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af forretningsorden 
3. Valg af stemmeudvalg 
4. Bestyrelsesberetning v. formand Klaus Holm og Seniorberetning Alex Andersen 
5. Regnskab 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af 

a. Kasserer 
b. 3 bestyrelsesmedlemmer 
c. 2 bestyrelsessuppleanter 

8. Valg af 
a. Revisor 
b. Revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

 

Ad 1 Carl Mahler valgtes enstemmigt til dirigent og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt. Teddy 
Hansen valgtes enstemmigt til referent. 

Ad 2 Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt 

Ad 3 Bestyrelsen indstillede som følger: Jan Olsen, Kenny Vest, John Folkmann og Poul Ipsen. Som 
formand for stemmeudvalget foreslog bestyrelsen Jan Olsen. 

 Forsamlingen fulgte enstemmigt bestyrelsens indstilling. 

 

Ad 4 Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Klaus Holm 

 



 Forsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens beretning 

 

 Seniorklubbens beretning/orientering v. Alex Andersen blev fremlagt af formand Klaus Holm 

 

Ad 5 Årsregnskabet blev fremlagt af kasserer Michael Glimberg 

 

 Regnskabet var signeret af bestyrelsen, revisorgodkendt og revideret som det bør. Der var ingen 
spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, som i øvrigt kan udleveres af kasseren, hvis man 
ønsker det. 

 

 Forsamlingen godkendte enstemmigt årsregnskabet 

 

Ad 6 Ingen indkomne forslag at behandle 

 

Ad 7a Kasserer Michael Glimberg ønskede genvalg. Kun Michael Glimberg stillede op. Michael 
Glimberg blev enstemmigt genvalgt for en ny 2-årig periode 

Ad 7b 3 bestyrelsesmedlemmer var på valg.  

 Finn Haukær (tillidsmand på Ole Almeborg) 

 Per Lund Petersen (Bornholms Forsyning) 

 Kenn Olsen – (Kenn Olsen ønskede ikke genvalg) 

Bestyrelsen indstillede næstformand i Jensen Klubben, Allan Bech Rasmussen, til den ledige 
plads. Kun Allan Bech Rasmussen stillede op til den ledige plads. Allan Bech Rasmussen blev 
enstemmigt valgt. 

 

 

Ad 7c    2 bestyrelsessuppleanter skulle vælges. Seniorformand Alex Andersen var på valg og        
ønskede genvalg.  Bestyrelsen indstillede Thomas Hjort (tillidsmand på Marel). Kun Thomas 
Hjort og Alex Andersen stillede op til de ledige suppleantpladser. Alex Andersen blev 
enstemmigt genvalgt. Thomas Hjort blev enstemmigt valgt. 

 

 

Ad 8a  På valg var Thomas Grønvall. Thomas Grønvall ønskede genvalg. Kun Thomas Grønvall   
stillede op til valg af revisor. Thomas Grønvall blev enstemmigt valgt. 

 

Ad 8b  På valg var Simon Christensen. Simon Christensen ønskede genvalg. Kun Simon Christensen 
stillede op til valg af revisorsuppleant. Simon Christensen blev enstemmigt genvalgt.  

   

 

Ad 9 Jørgen Berg (Jensen Danmark) opfordrede bestyrelsen til fortsat at have fokus på stress 
på arbejdspladserne 

 

 Jan Olsen (Jensen Danmark) opfordrede bestyrelsen til at arbejde for en studietur 

 

Formanden for bestyrelsen Klaus Holm benyttede lejligheden til at takke Kenn Olsen for 
indsatsen i bestyrelsen og ønskede Kenn Olsen held og lykke fremover. Formanden 
benyttede i øvrigt punktet til at ønske tillykke med valget til alle nye. Endelig benyttede 
formanden ordet til at takke forsamlingen for god ro og orden samt Carl Mahler for hans 
måde at dirigere og guide alle gennem generalforsamlingen på en god og behagelig måde. 



 

Dato og underskrift: _______________- _________________ 

 Carl Mahler  Teddy Hansen 


