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Formanden for Ledernes Søfarts Niels Bergkvist Hansen bød velkommen til foreningens ordinære 
generalforsamling. 
Formanden henviste til den udsendte dagsorden, hvor første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. 
Formanden og den samlede bestyrelse indstillede Per Lundbye til dirigent. 
Spurgte forsamlingen om der var andre forslag. 
Da der ikke var andre forslag, var Per Lundbye valgt som dirigent. 
 
Per Lundbye takkede for valget. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt I bladet I uge 51 2021, nyhedsbrevet 
21. januar 2022 og på hjemmesiden 4. februar 2022, hvor årsberetningen og regnskabet blev lagt frem. 
Dirigenten oplyste at der var fremmødt 68 registrerede aktive medlemmer og studerende med ialt 44 
godkendte fuldmagter, ialt 112 aktive stemmer var stede. 
 
Dirigenten kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var fremmødt 
mere end 40 aktive medlemmer. 
 
Dirigenten gik herefter over til dagsordenen.  
 

Dagsorden 
 
1.Bestyrelsens beretning 
2.Foreningens regnskaber (v/ revisor Kim Larsen, indsendte spørgsmål er omdelt)  
3.Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent 
4.Bestyrelsesvalg og valg af revisor 
5.Indkomne forslag 
6.Eventuelt 
7.Fejring af jubilarer 
 
 

Bestyrelsens beretning 
 
Dirigenten gav herefter formanden Niels Berkvist Hansen ordet. 
Niels Berkvist Hansen takkede for ordet og fortsatte. 
 
Kære kollegaer –  
God eftermiddag og vel mødt. 
 
Det er en stor fornøjelse for mig at kunne byde velkommen til så mange medlemmer til dette års 
generalforsamling.  
 
Først vil jeg sige tak for jeres engagement, jeres spørgsmål og jeres støtte. Uden jeres deltagelse, vil 
Lederne Søfart lide en langsom, stille død. Vi er i gang med en fuldstændig omkalfatring af vores stolte, 
snart 150 år gamle, fagforening. 
Den slags forandringer er umuligt at gennemføre uden omkostninger, prioriteringer og af og til fejl. 
Bestyrelsen ønsker at være åbne omkring hvorfor vi gør, hvad vi gør, og om både succeser og fejl.  
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Om et øjeblik vil jeg give et kort overblik over vores situation, dernæst vil Kim fra Beierholm, 
foreningens revisorer tale om regnskabet, Jens M. Sørensen vil fortælle om budgettet og dernæst vil jeg 
og resten af bestyrelsen gå lidt i dybden med pkt. 6: Indkomne forslag. Derpå vil der være mulighed for 
spørgsmål, som bestyrelsen vil svare på, og til sidst vil vi fejre jubilarerne. 
    
Som formand kan jeg berette, at foreningens genopretning forløber planmæssigt. Vi har overstået første år 
af ’Sejlplan 2025’, der blev vedtaget i 2021. Tilfredsheden med den juridiske rådgivning er på vej op, vi 
er i gang med samtaler for at få ansat en ny direktør, staben i sekretariatet er på plads og 
samarbejdsaftalen med Ledernes Hovedorganisation har været til eftersyn.  
 
Målsætningen er først at stabilisere vores økonomi, og dernæst at sikre en solid medlemstilgang, så 
foreningen får en sund økonomi. Det vil vi opnå, ved sikre god rådgivning og udvikle vores 10 politiske 
mærkesager. Allerede i dag har vi berettet om en netto medlemstilgang – for første gang i de seneste 
mange år. Efter vores workshops i dag, er vi for alvor i gang med ny politik. Det var en stor fornøjelse for 
mig at deltage i debatten. Politikudvikling er en krævende - og langstrakt - men nødvendig opgave.   
 
Igennem mange år har foreningens økonomi blødt, og vi havde, som vist tidligere, kun få år tilbage på 
den kurs, førend vores pengekasse ville være helt tom. Det er vi ved at vende. I regnskabsåret 2020/21 var 
foreningens samlede indtægt 6,1 mio. kr. Foreningen modtog 900.000 kr. mere i kontingenter end året 
før, efter prisen blev sat op, og vi skar ca. en mio. kr. i administrationsomkostninger. 
 
Men foreningen havde også markant højere udgifter til gager og pension pga. restrukturering i 
sekretariatet.  
Samlet modtog Lederne Søfart 2 mio. kr. i tilskud fra hjælpefonden for at dække underskuddet. Det var 
400.000 kr. mindre end året før, og en million mindre end året før det. Desuden var det - i modsætning til 
tidligere - et mindre tilskud end fondens samlede indtægt, og dermed voksede fonden. Vi skal derhen, 
hvor vi slet ikke har behov for tilskud fra hjælpefonden. Husk: fonden er vores strejkekasse!  
Vores sekretariat skal kunne løfte vores nye politiske målsætninger, kommunikere klart og tydeligt med 
nuværende og potentielle medlemmer og være synlige blandt medlemmer og i råd og nævn på både 
nationalt og internationalt niveau.  Vi skal forbedre medlemsrekrutteringen på de maritime studier, lave 
opsøgende arbejde på større danske maritime arbejdspladser og sidst – men ikke mindst – fastholde de 
eksisterende medlemmer med god service. Samarbejdet med Ledernes Hovedorganisation er meget 
vigtigt, og vi er godt i gang med at etablere de nødvendige relationer og strukturer, men der er forsat 
nogle punkter, hvor de to organisationer skal fungere bedre sammen – f.eks. omkring tilmelding af nye 
medlemmer og webopsætning.   
 
Vi har forandret vores kommunikation med ansættelse af en Kommunikations- og Pressechef samt en 
studentermedarbejder og centraliseret den overordnede linje for alle vores kommunikationskanaler. Målet 
er, at vi skal være mere tydelige og gennemsigtig i vores kommunikation overfor jer – medlemmerne, der 
betaler regningen – og overfor omverdenen gennem både traditionelle og sociale medier. 
 
Vores tilstedeværelse ved nationale og internationale råd og nævn skal styrkes. MEN – det er centralt at 
vi har noget med, når vi kommer til møder. Lederne Søfarts mærkesager skal konkretiseres til politiske 
målsætninger, og det er vi i gang med nu, bl.a. på baggrund af de netop afholdte workshops.  
 
Disse initiativer – koblet med forbedret juridisk rådgivning – skal sikre at vi hverver flere medlemmer til 
foreningen. Lederne Søfart skal vokse til 3100 medlemmer til generalforsamlingen 2025. Det er den 
målsætning, som bestyrelsen og sekretariatets arbejde i sidste ende skal måles på.  
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Vi har sagt farvel til nogle medarbejdere i sekretariatet og goddag til nye. Herfra skal der lyde en stor tak 
for indsatsen til alle de tidligere medarbejdere. 
 
Jeg er stolt, af alt det vi har nået det seneste år. Uden en stærk og professionel organisation, kan vi ikke 
kæmpe effektivt for jeres løn, gode arbejdsvilkår og sikkerhed.  
 
Nu vil jeg give ordet videre til Kim fra Beierholm der vil tale om foreningens regnskab.  
 
Endnu en gang: tak for jeres støtte og engagement. Jeg håber I har en fortsat god generalforsamling og en 
hyggelig aften.   
 
Formanden gav herefter orden til dirigenten. 
Dirigenten forslog, at beretningen samt regnskabet blev behandlet samtidigt, men med separate 
spørgsmål. Forsamlingen var enig heri.   
 
Dirigenten gav herefter ordet til Revisor Kim Larsen fra Beierholm. 
 

Foreningens regnskaber 
 

Kim Larsen, Beierholm, fremlagde årsrapporten 2020/2021. 
Revisor Kim Larsen sagde:  
Det er et regnskab, vi skal have godkendt her på generalforsamlingen. 
Det består af flere elementer, nogle påtegninger, en ledelsesberetning. 
Regnskabet er lidt atypisk sammenlignet med andre foreninger, da det bstår af 2 regnskaber, dels et for 
foreningen og et for hjælpefonden med hver sin resultatopgørelse, balance og noter. 
Der er 2 påtegninger, dels den ledelsen har skrevet under på og dels den revisionen har skrevet under på. 
Det man skriver under på, er at regnskabet giver et retvisende billede af den aktivitet, er har været i løbet 
af året. 1/10-2020 til 31/9-2021 og et retvisende billede af den finansielle stilling, der er d. 31/9-2021.  
 
Revisionen har givet regnskaberne en blank påtegning  (ingen anmærkninger).  
Indtægterne i foreningen er steget fra kr. 5,2 mio. til lidt over kr. 6 mio. som skyldes øgede 
kontingentindtægter. 
 
De samlede omkostninger er steget og skyldes omstruktureringen. 
 
Lønudgiften er steget og administrationsomkostningerne faldet især pga. mindre mødeaktivitet under 
Covid. Resultat kr. -1.967.000 som er højere end budget og lavere end året før. 
 
For at foreningen kan løbe rundt får den et tilskud på kr. 2,0 mio. fra hjælpefonden. 
 
Anlægsaktiverne er faldet lidt fordi der har været afskrivninger på dem.  
 
Omsætningsaktiverne er faldet fra kr. 6.3 mio. til kr. 5.4 mio. 
 
Disse tal er et øjebliksbillede som er lige præcis et nedslag på d. 31/9-2021. 
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Der kan godt være at tallene er helt anderledes f. eks. d. 2/10. 
 
Men det man også kan se, er at den gæld foreningen har på kr. 5.1 mio. godt kan dækkes af de 
omsætningsaktiver foreningen har og foreningen er derfor likvid. 
 
Egenkapitalen er på kr. 383.000. 
 
Hjælpefonden er, hvor værdipapirerne er placeret, og hvor afkastet fra papirerne ligger. 
I regnskabsåret er det på godt kr. 3,0 mio. 
 
Resultat efter tilskud til foreningen kr. 131.000. 
 
Disse tal er kun hovedtal, der er også en skat på kr. 531.000, der er blevet betalt. 
 
Balancen viser kr. 17,2 mio, året før var der kr. 20,1 mio. 
 
Der er ingen omsætningsaktiver og derfor er de samlede aktiver lig med anlægsaktiverne. 
 
Gælden er faldet fra kr. 5,5 mio. til kr. 2,5 mio. 
 
Egenkapitalen i hjælpefonden er 14,7 mio., som er en lille stigning i forhold til året før. 
 
De vedtægtsmæssige bestemmelser for egenkapitalen er kr. 22,9 mio. 
 
Herefter gav Revisor Kim Larsen  ordet til dirigenten, som spurgte om der var spørgsmål til regnskabet. 
 
NN(anonym) navnet er bekendt havde følgende spørgsmål. 
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Herefter besvaredes spørgsmål til regnskabet fra NN. 
 
s. 11 i regnskaberne hjælpefondens gæld er nedbragt fra kr. 3,4 mio. til 1,9 mio. 
Man kan fremskaffe likviditet ved at stifte gæld, sælge aktiver eller øge indtægterne, derfor kan man 
sammenligne med et badekar med 3 haner, hvor der løber vand i badekarret, og når man lader vandet løbe 
ud, kan man ikke se, hvor vandet kommer fra. 
Altså er de kr. 1,5 mio. anvendt til at dække likviditeterne for de udgifter og omkostninger, der har været. 
 
s. 11 andre tilgodehavender kr. 705.032, her indgår tilgodehavende moms, indbetalt skat og 
tilgodehavender DCR, ITF og 3F. 
 
s. 12 gæld til pengeinstitutter, hvad dækker posten anden gæld. 
Der er omstruktureringsomkostninger, der først bliver betalt efter regnskabets afslutning, og de er taget 
med her som anden gæld. 
Desuden A-skat og akutmidler mm. 
 
s. 17 Porteføljen falder fra kr. 20.059.102 til kr. 17.228.156 et fald på kr. 2,8 mio. 
 
I hjælpefonden er der en kassekredit og derfor ingen likvide midler, idet kassekrediten går op og ned. 
Når man taler om balance måles det på egenkapitalen og de kr. 2,8 mio. er blevet hældt op i badekarret f. 
eks. nedbringelse af gæld, betaling af omkostninger eller hvad der ellers måtte have været. 
Pengene er ikke forsvundet ud af systemet, og det ses på egenkapitalen og kan ikke vurderes ud fra en 
enkelt post som f. eks. porteføljen. 
  
s. 21 Hvis man skal se på den samlede formue i LS skal man se på egenkapitalen kr. 14,7 mio i 
hjælpefonden og kr. 383.000 i foreningen. 
 
Navigatørernes Hus ligger i sin egen fond og har sit egen regnskab uafhængig af LS og kan ses på 
hjemmesiden. 
 
Revisor Kim Larsen gav herefter ordet til dirigenten. 
 
Dirigenten spurgte om der var yderlige spørgsmål, og om der var spørgsmål til formandens beretning. 
 
Da der var spørgsmål til beretningen, spurgte dirigenten om, forsamlingen kunne godkende regnskabet.  
 
Forsamlingen godkendte herefter regnskabet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 Referat Ordinær Generalforsamling 11. marts 2022 

Side 6 af 10 
Referat GF 11 marts 2022 (stp/ftf) 
 
 

Dirigenten spurgte forsamlingen om spørgsmål til beretningen. 
 
Spørgsmål til beretningen. 
 
Patrick Hommelgaard Kristensen spurgte til medlemstallene og spurgte, hvordan vi skal nå op på 3100 
medlemmer? 
 
Næstformanden svarede, at vi havde haft en 5% stigning i de aktive medlemmer og sagde, at det totale 
medlemstal er steget med 18 personer. 
I det totale medlemstal bliver seniormedlemmer talt med, nogle har meldt sig ud og spørgeskemaerne 
viser, det var pga. utilfredshed med den service, de fik. 
Det har vi forsøgt, at rette op på. 
Det vi har kæmpet med er den demografiske udvikling, men nu er der flere unge, der melder sig ind end 
gamle, der melder sig ud. 
Vi sørger for, at vores service bliver bedre, når medlemmerne henvender sig og sikrer derigennem 
fastholdelse af medlemmer. 
Vi kigger på de sektorer, hvor vi har overenskomster, men ikke mange medlemmer. 
Samtidig vi vil fokusere på kontorerne i land. 
 
Thomas Hvilborg spurgte om medlemsstigningen på 5%. 
Næstformanden sagde, at det var 125 medlemmer i mandags, men kan naturligvis hurtigt ændre sig igen. 
 
Thomas Hvilborg spurgte om foreningens indflydelse og sagde, at beretningen viste, vi er med i 14 råd og 
nævn, mens Maskinmesterforeningen er med i 43 råd og nævn. 
 
Formanden svarede det giver mest mening, at sidde, der hvor man har indflydelse, og kan få noget 
politisk igennem.  
Vi har en kommunikationsstrategi, hvor vi lægger pointers ud på de sociale medier, udgiver 
pressemeddelelser, og hvor vores 10 mærkesager er vores ledetråd, når vi vil have noget igennem f. eks. 
hos IMO. 
Formanden og næstformanden sidder i Nordisk Navigatørkongres, hvor mange af de Arktiske nationer er 
med, og vi ønsker, at gøre noget ved de SAR-udfordringer, der er. 
Desuden hvilke flag, der skal sejles med for riget er jo deroppe. Når kongressen har møde til august vil vi 
have Arktis med så politiken ikke blot er vores men kongressens. Hvis vi er med der, kan politiken 
udmøntes som lovforslag i de enkelte nationer. Så det er den måde vi arbejder på. Vi går væk fra at være 
mange steder og arbejder nu strategisk, der hvor vi kan få indflydelse. 
 
Næstformanden svarede på et spørgsmål fra salen, at vores markedsføring bliver targeted af vores 
studentermedhjælp Martin og ikke alle nødvendigvis ser alle kampagner for nye medlemmer. 
Bestyrelsesmedlem Bjarne Cæsar sagde, vi har været meget hæmmet af Covid-nedlukningen og det viser 
foreningen skal være et sted, hvor vi kan trække på mange kompetencer, og ikke er alt for afhængige af, 
kun at have et lille sekretariat. Det er et spørgsmål om tålmodighed, resultaterne skal nok komme, vi kan 
blot ikke gøre det over natten. 
 
Dirigenten spurgte, om der var flere spørgsmål, eller måtte man anse beretningen for godkendt.  
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Beretningen blev godkendt, men Per Gravgaard Hansen protesterede med henvisning til beretningens s. 4 
fordi den siger, at et indsendt forslag om at træde ud af Lederne vil blive sendt direkte til urafstemning. 
Det kan man ikke, det skal behandles på generalforsamlingen. 
Formanden sagde, at vi lægger os fladt ned, vi kan ikke sende et forslag til urafstemning, uden det er 
behandlet på generalforsamlingen. 
Det omtalte afsnit slettes i årsberetningen. 
Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen med ændringen i årsberetningen. 
 
Herefter fik dirigentens ordet 
Herefter gik man over til punktet budget og kontingentfastsættelse. 
 

Budget og kontingentfastsættelse 
 
Næstformanden fik herefter ordet. 
Næstformanden fremlagde herefter budget og kontingentfastsættelse. 
Kontingentet er uændret. 
Kontingentindtægten bliver lidt højere. Driftsindtægterne bliver lidt lavere, da ITF-indtægterne forventes 
at falde. 
Administrationsomkostningerne kommer til at ligge ca. samme sted, idet der spares på gager og pension. 
Driftsresultatet forventes at blive lige under kr. -1,0 mio., der dækkes med et tilskud fra Hjælpefonden på 
kr. 1,5 mio med et forventet årsresultat på kr. 439.000. 
 
Næstformanden fremlagde den nye budgetfremskrivning efter vores Sejlplan 2025, hvor 
kontingentindtægterne forventes at stige med det stigende medlemstal. I år forventes en 
kontingentindtægt på kr. 4,9 mio. stigende til kr. 6,3 mio i 2025, hvor også tilskuddet fra Hjælpefonden 
forventes, at gå i nul. 
 
Næstformanden gav herefter ordet til dirigenten. 
 
Dirigenten spurgte om, der var spørgsmål til budgettet. Det var der ikke. 
Budgettet blev herefter taget til efterretning 
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Næste punkt på dagsorden var valg til bestyrelsen. 
 

Valg til bestyrelsen 
 
Dirigenten oplyste, at der var fredsvalg til bestyrelsen. 
Bestyrelsesvalg er fredsvalg, da der var færre opstillede kandidater end ledige pladser i bestyrelsen. og 
næste bestyrelsesvalg starter til efteråret. De opstillede og valgte kandidater for 2022 er allerede 
præsenteret i blad og nyhedsbrev. 
 
Næste punkt på dagsorden var valg af revisor 
 

Valg af Revisor 
 
Bestyrelsen indstillede revisionsfirmaet Beierholm ved Kim Larsen og Claus Madsen til genvalg. 
Dirigenten spurgte om, der var andre forslag. Det var der ikke. 
Beierholm genvalgtes som revisorer. 
 
Endvidere var der valg af bilagskontrollanter. 
 

Valg af bilagskontrollanter 
Nuværende bilagskontrollanter var Jens Fage Petersen og Patric Nowicki. 
Dirigenten spurgte om der var andre forslag. Det var der ikke. 
Bilagskontrollanterne var herefter genvalgt 
 
Dirigenten gik herefter over til punktet indkomne forslag. 
 

Indkomne forslag. 
 
Dirigenten oplyste, at nedenstående forslag indsendt af indsendt af Jens-Christian Schou og Knud Præst 
Jørgensen er offentliggjort i sin helhed på hjemmesiden. 
 
Flere medlemmer begærede en skriftlig afstemning. Dirigenten fulgte denne indstilling. 
 
Et medlem fra salen vil motivere ovennævnte forslag, og dirigenten bad Patrick Hommelgaard Kristensen 
motivere forslaget på vegne af forslagsstillerne og Patrick Hommelgaard Kristensen oplyste, at han har et 
ændringsforslag til det stillede forslag, idet han finder det stillede forslag for simpelt og ukonkret. 
 
Med baggrund i de forrige diskussioner på generalforsamlingen, hvor vi har spurgt ind til foreningens 
årsberetning og ikke mindst økonomi, finder jeg det bydende nødvendigt med et kursskifte for 
foreningen. Jeg har derfor formuleret et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille. 
 
”Det pålægges Lederne Søfarts bestyrelse: 
 
At melde foreningen ud af Ledernes Hovedorganisation inden den 31. december 2022 på gældende vilkår, 
dog hurtigst muligt, samt 
Undersøge og redegøre for mulighederne for eventuel optagelse i et andet relevant samarbejde, eller om 
foreningen medlemmer er bedre tjent alene som brancheorganisation. 



 
 Referat Ordinær Generalforsamling 11. marts 2022 

Side 9 af 10 
Referat GF 11 marts 2022 (stp/ftf) 
 
 

 
Denne redegørelse skal fremlægges før næste generalforsamling og indgå som et afstemningspunkt for 
andenbehandling af spørgsmålet på generalforsamlingen i 2023” 
 
Med mit forslag pålægges foreningen at arbejde for en udmeldelse af Ledernes Hovedorganisation inden 
for en tidsramme. Det er vigtigt, at der i dag træffes en første beslutning, da en beslutning om udmeldelse 
af Ledernes Hovedorganisation skal drøftes på to ordinære generalforsamlinger, i henhold til Ledernes 
vedtægter. Hvis mit forsalg godkendes i dag, skal vi drøfte spørgsmålet igen på næste ordinære 
generalforsamling. Undervejs i denne proces pålægges bestyrelsen at undersøge og redegøre for de 
muligheder der måtte være for at finde en eventuel anden samarbejdspartner eller redegøre for, hvorfor og 
hvordan forenigen kan drives videre som en brancheorganisation. 
Herefter er der en debat i salen, hvor der tales lidt i munden på hinanden. 
 
Dirigenten spurgter om, der ønskes en skriftlig afstemning, om hvorvidt der skal stemmes om det 
oprindelige forslag eller ændringsforslaget. 
 
Der stemmes for, at det er ændringsforslaget, der skal stemmes om med 68 stemmer for og 30 imod. 
Det oprindelige forslag blev nedstemt og bortfaldt. 
 
Ændringsforslaget kom herefter til debat. 
Salen var delt i to lejre, og hver lejr argumenterede for deres synspunkter. 
 
Følgende havde ordet, Niels Berkvist Hansen, Jens Marquard Sørensen, Bjarne Cæsar Skinnerup, Preben 
Zimmer, Per Gravgaard Hansen, Patrick Hommelgaard Kristensen, Thomas Hvilborg Anne Bergmark. 
 
Debatten var langvarig, og til sidst satte dirigenten forslaget til skriftlig afstemning. 
 
Herefter var der pause, hvor der stemtes og efterfølgende optælling. 
 
Resultatet af afstemningen blev: 
For ændringsforslaget stemte: 56 
Imod stemte: 54. 
Undlod at stemme: 2 
 
Ændringsforslaget var herefter vedtaget. 
 
Der blev forespurgt fra salen, om bestyrelsen, som følge af vedtagelsen af forslaget, som bestyrelsen var 
uenig med forslagsstilleren i, afgik som bestyrelse.  
 
Formanden svarede, at bestyrelsen ikke afgik, og som tidligere meddelt, ville bestyrelsen sende forslaget 
til urafstemning jævnfør vedtægterne § 7 stk. 4, afsnit 5, som følge af beslutningen om, at gå ind i 
Ledernes Hovedorganisation blev besluttet både på en generalforsamling med efterfølgende urafstemning.  
 
Der var herefter ikke flere spørgsmål til punktet indkomne forslag. 
 
 
 





 
 Referat Ordinær Generalforsamling 11. marts 2022 

Side 10 af 10 
Referat GF 11 marts 2022 (stp/ftf) 
 
 

Dirigenten gik herefter over til punktet eventuelt. 
 

Eventuelt 
Dirigenten spurgte om nogen ønske ordet. 
Det var der ikke. 
 
Herefter gik man over til punktet fejring af jubilarer. 
 

Fejring af jubilarer 
 

Der var 2 jubilarer med 25-års medlemskab. 
 ”Jubilarerne længe leve” (klapsalver fra salen) 
 
Herefter gav dirigenten ordet til formanden. 
 
Formanden takkede forsamlingen, og herefter var generalforsamlingen afsluttet med et tak for i dag og 
takkede for en levende debat. 
 
Formanden henviste herefter til det ordinære program for dagen videre forløb. 
  




