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Referat fra online konstituerende bestyrelsesmøde, mandag den 2. maj 2022.  

 

Deltagere: Anni Mogensen; Claus K. Jensen; Jens Refslund Christensen; Lise Ræder Knudsen; Mette Sandhoff 

Mansa; Nikolaj Schaff; Peter Gravlund Nielsen; Søren Bak-Jensen; Tine Blicher-Moritz; Anne Lisbeth Lund; 

Julie K. L. Bouchet; Lise Pennington; Berit Anne Larsen (Ordfører på mødet som længst siddende 

bestyrelsesmedlem (jfr. forretningsordenen)  

Johan Møhlenfeldt Jensen (obs.) 

Fra sekretariatet: Dorthe Hammerich Rasmussen, Lene Larsen, Nils M Jensen (ref.)  

 
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden 

Den fremsendte dagsorden blev godkendt.  

 

Pkt. 2. Tre valg i forbindelse med konstitueringen efter GF den 21.4.2022.   

1. Valg af forperson.  

2. Valg af første næst-forperson.  

3. Valg af anden næst-forperson.  

 

Afstemningen blev foretaget online og anonymt. Valgkort blev udsendt elektronisk til bestyrelsesmedlemmerne 

under selve mødet. Efter navneopråb gennemgik ordfører Berit Anne Larsen procedure for valget – og nævnte 

herunder de fremsendte motiveringer for opstilling til forperson- såvel som næst-forpersoner. Lene Larsen og 

Dorthe Hammerich blev valgt som stemmetællere. 

 

Til det første valg som forperson for ODM var oprindeligt opstillet 3 kandidater. Med motivation trak den ene 

kandidat sig til valget som forperson og / eller næstforperson.  

 

Efter motiverede oplæg fra de opstillede blev der afholdt valg mellem to kandidater: Claus Keld Jensen blev valgt.   

Til det andet valg, til to næst-forpersoner var der to kandidater: Søren Bak-Jensen og Berit Anne Larsen blev valgt  

 

Ordfører for valget, Berit Anne Larsen, takkede for god ro og orden – og nedlagde sig hverv. Herefter takkede den 

nye formand for valget.  

 

Pkt. 3. Udpegning af medlem til SLKS-udvalg for data og analyse 

Baggrund: SLSK har i den nye rådgivnings-udvalgsstruktur lavet et udvalg med ovenstående formål. Hertil 

beder man ODM udpege et medlem.  

Beslutning: Ingen i bestyrelsen havde aktuelle kandidater hvorfor afgørelse om deltagelse udsættes til næste 

bestyrelsesmøde.  

 

Pkt. 4. evt.  

Intet til evt. Ordinært bestyrelsesmøde er siden aftalt til den 21. juni 2022 kl. 10.30 på Arbejdermuseet.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

Nils M. Jensen 

  

 


