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Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning ved Johan Winther
Aflæggelse af regnskab ved kasserer Erling Dyrmose
Indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen (på valg er Johan W. Rasmussen, Erling Dyrmose, Folmer
Dam) samt valg af 1-2 suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Poul Steensgaard, blev valgt som dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt jfr. Lokalforeningens vedtægter.
Formanden Johan Winther, Stoholm aflagde bestyrelsens beretning for 2015, hvori han bl.a.
berettede om, det forløbne år. Beretningen blev derefter godkendt.
Beretningen er at finde på lokalforeningens hjemmeside (www.shareholders.dk) .
Kasseren Erling Dyrmose, Holstebro fremlagde årsregnskabet for 2015, der viste et overskud på
kr. 2.942, mod et underskud på kr. 6.125 sidste år. Egenkapitalen er ultimo året på kr. 20.081.
Regnskabet blev godkendt.
Ingen indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Johan W. Rasmussen, Erling Dyrmose og Folmer Dam.
Bestyrelsens forslag blev godkendt.
Kristoffer Grønlund Andersen blev genvalgt som suppleant.
Henning Hejbøll Sørensen blev valgt som revisor og Kurt Steffensen blev valgt som revisor
suppleant.
Spørgsmål til hovedkontorets telefontider, da et medlem har oplevet problemer med at træffe
hovedkontoret pr. telefon. Derudover har man forsøgt at kontakte daf@shareholders.dk tilbage
i november uden at få svar.
Formanden Johan W. Ramussen kontakter hovedkontoret og fremlægger dem problematikken.
Derudover blev der spurgt om det ikke var muligt at få tilsendt en bekræftelse når man har
tilmeldt sig et kursus, fremfor at man selv skulle sende en e-mail til hovedkontoret.
Formanden Johan W. Rasmussen forklarede hvordan tilmeldings proceduren er og at der har
været problemer med et nyt IT system på hovedkontoret.
Det bør være således at man tilmelder sig et kursus og får en bekræftelse med det samme
tilmeldt pr. e-mail.
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Derudover en utilfredshed hos et medlem som har købt et medlemsskab under en kampagne,
derefter gik der 4-5 måneder, uden at have hørt noget, før medlemmet selv tog kontakt til
hovedkontoret.
Formanden Johan W. Rasmussen forelægger problematikken for hovedkontoret.
Tidligere har lokalforeningen forsøgt at få en medlemsliste med nye medlemmer, således at
lokal bestyrelsen kunne kontakte nye medlemmer. Det er dog en manuel og tung proces, som
der arbejdes på få forbedret.
Et input til bladet, Aktionæren: Mulighed for at bruge en side på opdateringer i aktuelle sager
f.eks. opdatering i OW Bunker sagen, fremfor at alt ligger på hjemmesiden
(www.shareholders.dk).
Formanden Johan W. Rasmussen giver idéen videre til hovedkontoret.
Frank Andersen
Sekretær – DAF Midt/Vest
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