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Referat af ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 30. 
maj 2017 på HDR 
 
01. Valg af dirigent 
 
Rasmus Braun blev valgt og konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovlig indkaldt. 
 
RB redegjorde for, at den ordinære generalforsamling er den øverste myndighed, som uddelegerer 
beslutningskompetancen til den bestyrelse, som der vælges på den ekstraordinære 
generalforsamling.  
 
02. Valg af referent 
 
Marianne Neumann blev valgt. 
. 
03. Orientering fra bestyrelsen 
 
Formand Henrik Fast for den afgåede bestyrelse takkede for det store fremmøde, og redejorde for 
sin beslutning om at udtræde af bestyrelsen. 
 
Den resterende bestyrelsen valgte på baggrund af formandens begrundelse for at træde af, 
ligeledes at træde af. 
 
04. Behandling og afstemning om etiske retningslinier 
 
Der var en lang drøftelse om de etiske retningsinier.  
 
Det var for nogle helt almindelige regler om den måde, hvorpå vi behandler hinanden, og derfor 
burde denne diskussion ikke være relevant. Andre deltagere så det som noget der blev trukket ned 
over hovedet på medlemmerne. Derudover var flere deltagere bekymrede for de 
fortolkningsmæssige aspekter. 
 
Der blev spurgte til, hvorvidt de bestyrelsesmedlemmer, som har valgt at genopstille, kun vil 
genopstille, hvis retningslinierne blev vedtaget. Det var bestyrelsesmedlemmerne enige i. 
 
En af deltagerne undrede sig over, hvorfor der ikke blev trukket en suppleant ind i stedet for 
formanden og mente, at det havde karakter af protest. Endvidere blev der spurgt til, hvorvidt en 
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ny bestyrelse vil trække sig, hvis den også oplever modgang. Dertil blev der svaret fra den tidligere 
bestyrelse, at det var en ekstrem situation og bestyrelsen ville give andre muligheden for at 
indtræde i bestyrelsen 
 
Den resterende bestyrelse ikke kunne acceptere behandlingen af formanden, og erkendte den uro 
beslutningen gav anledning til. Det er en ekstrem situation, men bestyrelsen ville lade andre 
komme til. En nyvalgt bestyrelse vil ikke gøre det samme, hvis bestyrelsen oplever, at der er 
opbakning til den på generalforsamlingen. 
 
Det sidste punkt i retningslineren vedr. bortvisning og eksklusion blev drøftet, herunder hvem der 
har retten til at bortvise og ekskludere, men i sådanne situationer vil den siddende bestyrelsen 
altid inddrage DRF. 
 
Flere deltagere argumenterede for, at de etiske retningslinier bliver indskrevet i 
ordensreglementet, hvilket blev suppleret med argumentet om, at hvis retningslinierne alligevel 
står i ordensreglerne, er der vel ikke noget til hindrer for at vedtage dem. 
 
Afstemning: 
 
RB summerede den lange drøftelse op, og konklusionen blev, at der blev stemt om: 
 
Den nye bestyrelse arbejder videre med de etiske retningslinier og beslutter om de skal indskrives 
i ordensreglerne, som fremlægges på næste generalforsamling i 2018. 
 
 Det sidste afsnit om bortvisning/eksklusion udgik. 
 
Der var 60 stemmer for og 15 stemmer imod. 
 
 
05. Valg til bestyrelse 
 
Rasmus Braun redegjorde kort for problemstillingen i, at en ansat evt. ville stille op til valget. 
Der er ikke noget til hindre for, at man som ansat kan stille op, men både DRF og Hedensted 
Kommune kan ikke anbefale det, da der nemt kan komme habilitetsproblemer. Det er ifølge 
Hedensted Kommune, den valgte bestyrelse der skønner om der evt. er tale om 
habilitetsproblemer. 
 
Følgende blev valgt: 
Henning Pedersen 
Mia Holm Rodding 
Lene Kastberg Devantier 
Charlotte Bech Henreichsen 
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Marianne Neumann 
Ulla Gam Hansen 
Oluva Johannesen 
 
06. Valg til suppleant 
 
Holger Poulsen 
Marlene Christensen 


