Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Told & Skatteforbund –
Kreds II (Syd) d. 9. april 2018 i Ribe.
1. Valg af mødets dirigent, sekretær og 2 stemmetællere
Anita bød velkommen til generalforsamling og særlig velkommen til
Jørn Rise, Jan Nørner og Ole Pedersen fra forbundet.
a. Ole Pedersen blev valgt som dirigent
b. Peter Hansen blev valgt som sekretær
c. Bjarne Andersen og Martin Rodam blev valgt som stemmetællere
Anita gav ordet til Ole. Ole takkede for valgt. Ole konstaterede at repræsentantskabet var
rettidig indkaldt og ifølge vedtægterne, dermed var repræsentantskabsmødet
beslutningsdygtig.
Dagsorden godkendt.
2. Bestyrelsens beretning
Anita fremlagde bestyrelsens beretning. Kan ses på DTS`s hjemmeside. Beretningen blev
godkendt enstemmigt.
Spørgsmål: Iflg. ny struktur skal man følger sin opgave, undtagen en direktør, hvordan kan
dette tillades?
Ændret procedure i forhold til offentliggørelse, mail i stedet for som hidtidigt Internettet.?
Svar: Det bringes videre til hovedbestyrelsen i DTS. Ikke tilfredsstillende.
Kommentar fra salen: Gælder vel også andre medarbejder?
3. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring af § 4, stk. 3 således at repræsentantskabsmødet
afholdes inden udgangen af september i stedet for april, med virkning fra 2019. Dette vil
følge Forbundets vedtægter.
Forslaget var indkommet rettidigt, ikke andre forslag.
Det indkommende forslag blev godkendt. Indsættes en § 13 stk. 5 med følgende ordlyd”
Vedtægternes §4 stk. 3 er ændret på repræsentantskabsmøde d. 9. april 2018 i Ribe.” i
kredens vedtægter.
4. Valg efter vedtægternes § 4 stk. 4 nr. 4:
a) Formand (vælges i de år hvori forbundet afholder ordinær kongres, for en 3 årige periode)
Ikke på valg

b) Næstformand (vælges i de år hvori forbundet afholder ordinær kongres, for en 3 årige periode)
Ikke på valg

c) Suppleant (vælges for et år)
Peter Hansen genopstiller
Peter Hansen blev valgt.
d) Sekretær og suppleant (vælges for et år)
Peter Jørgensen og Winnie Wolf Andersen genopstiller
Peter Jørgensen og Winnie Wolf Andersen blev valgt.
5. Eventuelt
Ingen kommentar
Ole takkede for god ro og orden og gav ordet til Anita
Anita takkede Ole, og afsluttede repræsentantskabsmødet.

Referat godkendt af dirigent Ole Pedersen

