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Dato 9. december 2015 

Sted Bispeparkens beboerhus 

Deltagere Fra afdelingen: 89  lejemål repræsenteret 

Fra fsb: Jasper Sparre-Enger Lyngsig, Ulla Andersen, Bo 

Juul Kisum, Thomas Nielsen og Anette Havelund Andersen 

(ref) 

  

  
 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af forretningsorden 

3. Forslag om procedure for valg af formand. 

 

Formand Johan Kleist bød velkommen og foreslog Jasper Sparre-Enger Lyngsig 

som dirigent. 

 

Ad 1 – Valg af dirigent  

Jasper Sparre-Enger Lyngsig, medlem af fsb´s dirigentkorps blev valgt til dirigent og 

konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed 

beslutningsdygtigt.  

 

Ad 2 – Godkendelse af forretningsorden for mødet 

Godkendt. 

 

Valg af referent 

Anette Havelund Andersen, fsb´s administration blev valgt. 

 

Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget 

I henhold til forretningsordenen blev Ulla Andersen, Bo Juul Kisum og Thomas 

Nielsen valgt til at bistå dirigenten. 

 

Ad 3 – Forslag 

1. Forslag om procedure for valg af formand - Forslagsstiller: 

Afdelingsbestyrelsen 

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

Hvis forslaget vedtages, indtræder den på afdelingsmødet den 14. september 2015 

valgte formand som menigt medlem af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen 

beslutter efterfølgende, hvem der skal være formand. 
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2. Ændringsforslag – Forslagsstiller: Nils Wiese 

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

Afdelingsbestyrelsen pålægges at arbejde for at sikre, at man ikke kan ændre 

valgproceduren for formandsvalg (eller andet), hvis ikke forslaget bliver stillet på 

forhånd inden afdelingsmødet. 

 

Hvis forslaget vedtages, forkortes valgperioden for den på afdelingsmødet den 14. 

september 2015 valgte formand desuden til ca. 1 år, det vil sige til næste ordinære 

afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelsen beslutter efterfølgende, hvem der skal være 

formand. 

 

Dirigenten valgte at sætte forslag 1 til skriftlig afstemning først, da forslaget er det 

mest vidtrækkende af de 2 forslag.  

 

Inden afstemning påpegede dirigenten, jf. forslag 2, at det i henhold til lovgivningen 

pt.  ikke er muligt at ændre valgproceduren, for så vidt angår, at formandsvalg ikke 

kan ske, hvis forslaget ikke er stillet på forhånd inden afdelingsmødet. 

 

Forslag 1 blev vedtaget med 99 ja-stemmer, 77 nej-stemmer og 1 ugyldig. 

 

Afdelingsbestyrelsen har efterfølgende afdelingsmødet konstitueret sig og ser 

herefter således ud: 

Jean Thierry – formand (2015-2017) 

Johan Kleist – 1. næstformand (2015-2017) 

Erik Vagn Østergaard – 2. næstformand (2014-2016) 

Annette Meldgaard Hansen – kasserer (2014-2016) 

Emil Holm Knudsen – medlem (2015-2017) 

Abdullahi Hassan Anshur – medlem (2014-2016) 

Thomas Hermansen – medlem (2015-2017) 

Marie Juul Madsen – medlem (2014-2016) 

Zeinab Farah – medlem 2015-2017) 

Karin Lis Dam Eskebjerg – medlem (2014-2016) 

Mette Karstensen Vikkelsø – medlem (2014-2016) 

Brian Stefansen – 1. suppleant (2015-2016)  

Jan Erik Hoffgaard Hansen – revisor (2014-2016) 

 

 

Dirigenten takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 

19.15. 

 


