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Notat fra ordinær generalforsamling 19. august 2020  
 
Generalforsamlingen blev afholdt i Slet, med deltagelse via MS Teams fra Teglholmen og andre 
lokationer.  
 
Referent: Janne Kjær, sekretariatet 
 
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 
 
 

1. Bestyrelsens beretning      
2. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab  
3. Indkomne forslag  
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende 

kalenderår  
5. Valg af LTD’s formand/næstformand  
6. Valg af bestyrelsesmedlem  
7. Valg af 2 interne revisorer  
8. Valg af 2 revisorsuppleanter  
9. Eventuelt  

 
 
Formand Thomas Lech Pedersen bød velkommen til Lederforeningens generalforsamling og 
foreslog Jakob Bjerre som dirigent.  
 
Jakob blev valgt og takkede for valget. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet samt, at dagsorden og 
skriftlig beretning var udsendt rettidigt jf. vedtægternes § 5 og 5.1, og at generalforsamlingen 
dermed var beslutningsdygtig. 
 
Generalforsamlingen skulle have været afholdt torsdag den 26. marts 2020, men blev udskudt 
grundet situationen med Corona/COVID-19. Der var ingen protester mod denne udskydelse. 
 
 
Pkt. 1 – Bestyrelsens beretning 
 
Formanden indledte med at præcisere, at bestyrelsens beretning omhandlede foreningsåret 1. 
april 2019 til 31.marts 2020, og supplerede den mundtlige beretning med punkter 
omhandlende: 
  

- Overgangen pr. 1. april 2019 til samarbejdet med Lederne, samt skift af A-kasse. 
Formanden takkede for den store opbakning dertil fra medlemmerne. 

- Ledernes overtagelse af foreningens regnskab og bogholderi. 
- Kun lille overtallighed i årets løb. 
- Organisationsændringen i Nuuday med indførelsen af Enterprise Agile. 
- Grænsedragning i forbindelse med nye funktioner af lederrollen ved Enterprise Agile. 
- Nye ejere og fremtidige planer. 
- Fiberstrategien og 5G – mindre organisationsændringer i TDC Net. 
- Personsager, herunder syge- og performance sager og dårlig kemi. 
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- Løndannelsen 2019, som endte ud med en stigning på 3,3 %. 
- Opadgående medlemstal i LTD. 
- Kampagne for hvervning af nye LTD medlemmer. 
- Valgresultatet af medarbejderrepræsentanter til A/S bestyrelserne i Nuuday, TDC Net 

samt TDC Group. Formanden takkede her for opbakningen fra medlemmerne.  
- Overenskomstfornyelse i TDC A/S og Itadel pr. 1. april 2020. Ingen 

mindstereguleringsramme som forsøgsordning. Det er særligt aftalt at mødes med både 
TDC og Itadel ultimo 2020 og drøfte yderligere temaer af fælles interesse. 

 
 
Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen, og den blev taget til 
efterretning med akklamation. 
 
 
Pkt. 2 – Aflæggelse af det reviderede årsregnskab 
 
Formanden gennemgik regnskab og balance som viste et driftsresultat på kr. 380.000. 
 
Oversigt over foreningens udgifter til lønninger og honorarer er tilgængelige på hjemmesiden. 
 
Det var alt i alt et solidt regnskab, og det blev godkendt med akklamation. 
  
 
Pkt. 3 – Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
Pkt. 4 – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende 
kalenderår 
 
Driftsbudgettet blev gennemgået.  
 
Der har været stor opbakning fra medlemmerne med flytning af A-kasse til Lederne, og 
kontingentindtægter forventes lidt højere end budget, og udgifter lavere end budget. 
 
Forslaget fra bestyrelsen var uændret kontingent i indeværende kalenderår med lovning om at 
vurdere muligheden for kontingentnedsættelse i 2021. 
 
Driftsbudget og uændret kontingent blev godkendt med akklamation. 
 
 
Pkt. 5 - Valg af LTD’s formand/næstformand 
 
Næstformand Lars Søholm var på valg og blev genvalgt med akklamation for en 2-årig 
periode. 
 
 
Pkt. 6 - Valg af bestyrelsesmedlem 
 
Bestyrelsesmedlem Janne Kjær stillede ikke op til genvalg. 
 
Camilla Lilleholt stillede op som nyt bestyrelsesmedlem, og blev valgt med akklamation for en 
2-årig periode. 
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Pkt. 7 - Valg af 2 interne revisorer 
 
De interne revisorer Allan Feld og Thyge Bjerring var på valg.  
Allan Feld stillede op og blev genvalgt for en 1-årig periode. Thyge Bjerring stillede ikke op til 
genvalg. 
 
Bestyrelsen havde foreslået Lars Schmidt Lindholm til nyvalg, og han blev valgt for en 1-årig 
periode.   
 
Pkt. 8 - Valg af 2 revisorsuppleanter  
 
De interne revisorsuppleanter Lars Schmidt Lindholm og Dennis Larting var på genvalg. Ingen 
af dem stillede op til genvalg idet Lars Schmidt Lindholm blev valgt ind som intern revisor, og 
Dennis Larting havde forladt TDC. 
 
Bestyrelsen og talspersonkollegiet havde indstillet Anni Saust og Klaus Juul Pedersen til 
nyvalg. De blev begge valgt for en 1-årig periode.   
 
Pkt. 8 - Eventuelt 
 
Intet til dette punkt. 
 
 
Formanden fik ordet og takkede for god ro og orden og den – som altid – store opbakning fra 
medlemmerne. 
 
 
 
Notatet fra generalforsamlingen godkendt: 
 
 

København, den 11. september 2020  
 
 
 
 
 
Sign. Thomas Lech Pedersen  Sign. Jakob Bjerre 

 
 Thomas Lech Pedersen    Jakob Bjerre 
 Formand    Dirigent 
 
 
 
 
 Sign. Lars Søholm 
 
 Lars Søholm 
 Næstformand 


