9. april 2021

Notat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2021
Generalforsamlingen blev afholdt i Teglholmen, med medlemsdeltagelse via Teams.
Referent: Janne Kjær, sekretariatet
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af det reviderede årsregnskab
Indkomne forslag
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende
kalenderår
Valg af LTD’s formand/næstformand
Valg af bestyrelsesmedlem
Valg af 2 interne revisorer
Valg af 2 revisorsuppleanter
Eventuelt

Formand Thomas Lech Pedersen bød velkommen til Lederforeningens
generalforsamling og indledte med at gøre opmærksom på, at vedtægterne ikke
indeholder hjemmel til at generalforsamlingen afholdes virtuelt. Der havde dog ikke
været indvendinger fra medlemmer, op til generalforsamlingen, ligesom der ikke var
indvendinger fra deltagerne på selve generalforsamlingen.
Det blev i den forbindelse oplyst, at der vil blive stillet forslag om vedtægtsændring i
2022, om konkret mulighed for at afholde generalforsamlingen helt, eller delvist
virtuelt fremover.
Thomas foreslog herefter Jakob Bjerre som dirigent, og der var ingen andre forslag.
Jakob blev valgt og takkede for valget.
Jakob indledte med at konstatere, at indkaldelse, dagsorden, samt den skriftlige
beretning var udsendt rettidigt ifølge vedtægternes § 5 og 5.1, og at
generalforsamlingen dermed var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Pkt. 1 – Bestyrelsens beretning
Formanden fik ordet for bestyrelsens mundtlige beretning og supplerede den skriftlige
beretning med følgende punkter:
-

Covid-19 har kun i begrænset omfang påvirket TDC rent regnskabsmæssigt.
TDC-vejledningerne ved Covid-19 har fulgt myndighedernes vejledninger.
I TDC NET har Covid-19 inspireret til arbejde på distancen, også fremadrettet.
Møder via Teams – Overvejende velfungerende, men med udfordringer.
I LTD har der, som altid, været travlt.
Der har været noget overtallighed, både i 2020 og primo 2021, primært i
Nuuday. Dog kommer langt de fleste ud i nye gode job.
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-

Der var lagt op til flere afskedigelser, end effektueret – positivt
Der er ingen bonusaftaler for medarbejderne, og der kan ikke aftales GBI bonus
Provisionsaftaler er konverteret til fast løn mange steder. Aftalerne findes nu
kun i butikker og callcentre.
Organisationsændringen i butikkerne som er gået agilt 1-4-2021.
Situation i Retail om kørsel-/kilometerpenge.
Overenskomst for 2020 faldt på plads. Resultatet var status quo.
Lønsystemet er også et forhandlingsemne
Samarbejdet med Lederne fungerer godt, og det har styrket LTD’s økonomi.
Fremtidens TDC hænger sammen med LTD’s eksistens og har betydning for alle
foreninger – inklusiv Dansk Metal og AC.
Nuuday og TDC Net skal være klar til at køre selvstændigt i 2022.
Der er forskellige scenarier for Nuuday fremover
Vores opgave i LTD er at fastholde overenskomsten og de gode vilkår

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen, og den blev
taget til efterretning med virtuel applaus.
Pkt. 2 – Aflæggelse af det reviderede årsregnskab
Formanden gennemgik regnskab og balance som viser et samlet resultat på over kr.
800.000, som er et flot resultat.
Regnskabet var visuelt opstillet med bedre synliggørelse af løn, mødeaktivitet og
samtidig med det, en klar visning af drift og investeringer for sig.
Omkostninger var en del lavere end budgetteret grundet få møde- og
transportomkostninger under Covid-19.
Formanden understregede, at foreningen ikke skulle være en spareklub med store
overskud år efter år, men at de seneste års ændringer i både foreningen og selskabet
havde lagt op til en forsigtig tilgang.
I tillæg blev oplyst, at der bliver lagt stor vægt på åbenhed omkring økonomien og at
alle regnskabsmæssige forhold er tilgængelige på forespørgsel, ligesom løn- og
honoraroplysninger findes på foreningens hjemmeside.
Regnskabet blev godkendt med virtuel 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.
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Budgetforslaget viste igen overskud i 2021, men forventningen var en nedgang i
medlemstallet grundet overtallighedsrunder. I tillæg genoptagelse af mødeaktivitet,
der havde været sat i bero. Særligt samarbejde og netværk mellem talspersoner
havde lidt under manglende møder, og en række nye talspersoner var kommet til,
uden at have mødt de andre, hvilket havde vanskeliggjort ordentlig on-boarding.
Budgettet indeholdt LTD’s kontingentforslag med en nedsættelse af LTDs andel af
kontingentet på 15 % fra 1. juli 2021. Formanden oplyste, at der ville blive set på
yderligere nedsættelse i 2022.
Driftsbudgettet og forslag om nedsættelse af kontingent blev godkendt med virtuel
akklamation.
Pkt. 5 - Valg af LTD’s formand/næstformand
Formand Thomas Lech Pedersen var på valg, og blev genvalgt for en ny 2-årig periode
med stor virtuel akklamation.
Thomas takkede for valget og tilliden.
Næstformand Lars Søholm var ikke på valg, men havde valgt at trække sig, grundet
fratrædelse fra Nuuday.
Formanden takkede Lars for hans store indsats gennem årene, både som talsperson,
bestyrelsesmedlem og næstformand.
Kurt Nielsen stillede op som ny næstformand for en 1-årig periode, og blev valgt med
akklamation uden modkandidater.
Kurt takkede for valget.
Pkt. 6 - Valg af bestyrelsesmedlem
Kurt Nielsen genopstillede ikke som bestyrelsesmedlem da han blev valgt som ny
næstformand.
Anni Saust stillede op som nyt bestyrelsesmedlem og blev valgt med applaus uden
modkandidater. Anni takkede for valget.
Bestyrelsesmedlem Camilla Lilleholt var ikke på valg.
Pkt. 7 - Valg af 2 interne revisorer
De interne revisorer Allan Feld og Lars Schmidt Lindholm var på valg.
Begge blev genvalgt for en 1-årig periode.
Pkt. 8 - Valg af 2 revisorsuppleanter
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De interne revisorsuppleanter Klaus Juul Pedersen og Anni Saust var på valg. Anni
genopstillede ikke, da hun blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen og talspersonkollegiet havde indstillet Klaus Juul Pedersen til genvalg, og
Erik Lund til nyvalg. De blev begge valgt for en 1-årig periode.
Pkt. 8 - Eventuelt
Intet til dette punkt.
Formanden fik ordet og takkede for deltagelsen i generalforsamlingen, og opfordrede
til at man kontaktede foreningen hvis man har noget på hjertet.

Notatet fra generalforsamlingen godkendt:

København, den 9. april 2021

København, den 9. april 2021
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Sign. Jakob Bjerre
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