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AAA Generalforsamling 21. maj 2017 

Dortheavej 39, 2400  Kbh NV 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af referatet fra sidste år 

4. Beretning fra bestyrelsen 

5. Regnskab 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelse + suppleanter. Valg af revisorer og suppleanter 

8. Evt. 

Referat 

1. Henrik Forchhammer blev valgt som dirigent og konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

2. Thora Brendstrup blev valgt som referent 

3. Referatet fra sidste år blev godkendt efter oplæsning 

4. Formandinden fremlagde bestyrelsens beretning: 

 AAA´s nyhedsbreve på nettet er udkommet med emner om TTIP, 

Arbejdstilsynet, Stilladsarbejdernes arbejdsmiljø mm. 

 Der var stor dansk deltagelse i EWHN konferencen i Rotterdam i maj 

2016 

 AAA er med i forberedelsen af TTIP aktiviteter og har deltaget i to 

demonstrationer. Vi har fået nyt banner i den anledning. 

 Vi markerede 28. april ved at aflevere ”Det forhåndenværende søm” i 

beskæftigelsesministeriet og vi gav en trøstekage til Arbejdstilsynet. 

 Hjemmesiden rummer bl.a. nyhedsbrevene. Gamle pjecer digitaliseres. 

 Vi deltager i EWHN netværkets styregruppemøder i København og i 

Wien. 

 De aktuelle arbejdsmiljøproblemer blev gennemgået, bl.a. den 

fejlslagne 2020 handlingsplan. De nye reduktionsmål 2010-2020 blev 

sat i perspektiv i forhold til de stigende problemer med psykisk 

arbejdsmiljø og muskel-skeletproblemer. 

 Ministeren vil nedsætte et ekspertudvalg!! 
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 De kommende aktiviteter handler om at fortsætte med nyhedsbrevene. 

Der afholdes møde i juni med svensk LO-mand om deres bkg om psykisk 

arbejdsmiljø. Hjemmesiden tilføres flere digitaliserede pjecer. Der er 

planer om at gøre AAA synlig på facebook. 

 Den næste EWHN konference -med ændret struktur og indhold - 

planlægges til at finde sted i København i torsdag den 20. til 

lørdag den 22.september 2018, med åbning og 

(arbejdspladsbesøgs-forberedelses-) workshops torsdag og 

arbejdspladsbesøg fredag. Internationale gæster fredag aften / 

lørdag formiddag. Opsummering, Konklusion og Afrejse lørdag – 

dog evt. international konference søndag. 

 Konferencen skal have kød, kraft og saft og der skal være klart 

synlige og brugbare resultater (en let omformulering af 

formandindens ord) 

  

Allan Plemann supplerer omkring EWHN konferencen i Danmark, september 

2018: internationale gæster kan eventuelt inviteres af lokale fagforeninger i 

samme periode som EWHN konferencen, så gæsterne også kan deltage i denne. 

Thora: den nye form kræver en større involvering af AAA ´s medlemmer omkring 

de udvidede virksomhedsbesøg. Der er forslag til temaer på 

virksomhedsbesøgene. 

Janne: man kan også deltage i en del af konferencen, eksempelvis omkring et 

virksomhedsbesøg, men ikke i resten af konferencen. 

Bemærkninger til beretningen: 

Lidt vanskeligt at referere, fordi mange indlæg kom under selve fremlæggelsen. 

Olaf: måske er de danske fagforbund mere villige til at gi tilskud til EWHN 

konferencen, når den afholdes i Dk. Brug af de sociale medier er meget 

tidskrævende, det skal vedligeholdes. 

De foreløbige datoer for EWHN konferencen 2018 er 20-22 september 2018. De 

er tjekket med ETUI, så de forhåbentlig kan deltage hos os. 

Beretningen godkendes. 
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5. Regnskabet blev fremlagt af Allan Pleman. Der mangler indbetalinger fra en 

række deltagere fra den seneste EWHN konference i Rotterdam, men de 

forventes at komme. Kassereren lægger op til at regnskabet tages til 

efterretning, men først godkendes til næste år, når de resterende 

deltagerkontingenter fra Rotterdam konferencen er kommet ind. 

Bemærkninger: Solidt regnskab.  

Budgettet ændres til at Koordineringsmøderne i EWHN sættes til 8000 Kr. Og 

28. april sættes til 4200 Kr. Budgettet vedtages herefter. 

 

6. Indkomne forslag: Ingen 

7. Valg til bestyrelsen: Allan Larsen, Allan Pleman, Henriette Lerche, Janne 

Hansen, Stig Andersson, Thora Brendstrup modtager genvalg. Olaf Schroeder 

Løhndorf og Bo Rødekilde indvælges i bestyrelsen. Henrik Forchhammer og 

Freddy Ridderhaugen modtager genvalg som suppleanter. Revisorerne er Lis 

Grønhø, som genvælges  og Per Jørgensen som er nyvalgt.  Klaus Hornemann-

Møller vælges som revisor-suppleant. 

8. Evt. Intet  

 


