
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde nr. 41, i Nyborg den 16. og 17. marts 2020 
 
Til stede ved repræsentantskabsmødet var Carol Ann Thrane - foreningens formand og repmedlem, 

Henning Poulsen – næstformand, forretningsfører og repmedlem, Jørgen Lund-Ertel - repmedlem og regnskabs 
fører, Ingemann Ganderup - repmedlem, Mogens Lehd Pedersen – repmedlem , Søren Høgh Christensen - 
repmedlem, Hanne B. Christoffersen - repmedlem, Kjeld Richard Rasmussen repmedlem, René Hansen     
repmedlem, Birger Riis-Hansen - æresmedlem , Bodil Laursen - informationsudvalg, Hanne Blicher Nielsen - 
kritisk revisor. 

  
Afbud fra Tore Andreasen – repmedlem, Jan Preisler - informations udvalg, Thorbjørn Knudsen -

festudvalget, Per Clausen - suppleant. 
 
 Carol Ann Thrane bød velkommen til repræsentantskabsmødet og oplæste derefter navnene på de 

medlemmer, som siden forrige repræsentantskabsmøde var afgået ved døden: 
   

1035 Gunni Rasmussen,  
1234 Eric Rosander, 
1270 Emil Henriksen,  
1416 Erik Rostrup Petersen 
1489 Gustav Welms 
1593 Bent Rye Rasmussen 
1964 Finn Fuldby-Olsen 
1941 Børge Møller Christensen 
1987 Knud Luxhøj 
2398 Kaj Bloch Jensen 
2481 Preben Bukholdt 
2508 Ejvind Kroun Frandsen  
2787 Aksel Willlumsen 
3794 Jens T.G. Lauritzen 
4244 Annette Bogø Christensen 
4273 Leif Benned Mortensen 
4868 Torben V. Madsen 
4942 Anette Andersen 
5499 Kurt Kryger 
5659 Jens Hellerup 

Forsamlingen rejste sig og de nævnte blev mindet med et minuts stilhed. 
 
001 
Birger Riis-Hansen blev efter indstilling af FU valgt som dirigent. 
 
002 

        Fu anmoder om godkendelse af, at mødet afholdes som planlagt på trods af for sen indkaldelse 
Godkendt enstemmigt 
 

Dirigenten konstaterede, at der var mødt 10 stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer, fuldmagt fra 
Tore Andresen til Kjeld R. Rasmussen, hvorved mødet var beslutningsdygtigt. 

 
003 
Bodil Laursen blev efter indstilling fra FU valgt som protokolfører. 
 
004 
Forretningsorden vedtaget 
 



005 
Vedtagelse af dagsorden 
 

005a 
Forslag fra passivt medlem, er stillet for sent  
 For sent indkomne forslag kan optages til behandling hvis 2/3 af rep godkender dette, hvilket ikke 
skete. 
 
006 
 
Urafstemningsresultatet for sammenlægning med Vagt: 31 for 4 mod 
 
007 
 
Formandens beretning 2018-2020 

Forretningsudvalget: 

Efter det 40. repræsentantskabsmøde i april 2018 konstituerede det nye forretningsudvalg sig som følger: 

Formand Carol Ann Thrane 

Næstformand Henning Poulsen 

Ingemann Ganderup 

Jørgen Lund-Ertel 

Kjeld Richard Rasmussen 

Kritiske revisorer: 

Hanne Blicher Nielsen og Ingemann Ganderup. 

Grønlandsgruppen: 

Tore Andreasen, Søren Høg Christensen, Kjeld Richard Rasmussen og Carol Ann Thrane. 

Informationsudvalget: 

Jan Preisler, Bodil Laursen, Karl Erik Birkholm og Carol Ann Thrane. 

Bladudvalget: 

Jan Preisler, Bodil Laursen og Carol Ann Thrane. 

Festudvalget: 

Thorbjørn Knudsen, Kate Larsen og Carol Ann Thrane. 

Forretningsudvalget har afholdt 5 møder i 2018 og 5 møder i 2019 samt 3 møder i 2020. De fleste af disse 
møder har været afholdt som fysiske møder via skype-forbindelsen til FU medlemmet i Nuuk, Kjeld Richard 
Rasmussen. 

Kontorets daglige drift: 

I perioden 2018-2020 har FU-medlem Jørgen Lund-Ertel tillige været regnskabsfører. Vagn Klovborg fratrådte 
efter eget ønske sin stilling som forretningsfører august 2019, hvorefter næstformand Henning Poulsen overtog 



dette hverv fra september 2019. Henning Poulsen er ansat på samme løn- og ansættelsesvilkår som Vagn 
Klovborg var. 

Lejemålet for foreningens kontor: 

Lejemålet er opsagt til udgangen af april 2020. 

Centralorganisationen af 2010, CO10: 

FU-medlem Ingemann Ganderup er foreningens repræsentant i CO10’s repræsentantskab. Der afholdtes møde i 
CO10’s repræsentantskab 20. november 2019 hvor Ingemann Ganderup deltog. CO10 er en central 
forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer med i alt ca. 40.000 medlemmer. 
RAF1917 har uddelegeret forhandlingsretten ved overenskomster til CO10. Dette vil fortsætte under Vagt- og 
Sikkerhedsforbundet. 

Foreningens telefon: 

Birger Riis-Hansen har fungeret som telefonvikar under forretningsførernes ferier, møder m.v. 

PFA valggruppe C: 

Ændring i strukturen i valggrupper i PFA har medført, at valggruppe B og C er blevet slået sammen og antallet 
af medlemmer er blevet formindsket, så RAF1917 ikke længere har sæde i den nye valggruppe B. 
  
 DFDS’ generalforsamlinger: 

Birger Riis-Hansen har repræsenteret foreningen i ved DFDS’ generalforsamlinger. 

 

Vestre Landsret/søfartskyndige: 

RAF modtog i starten af 2018 en henvendelse fra Vestre Landsret med anmodning om i alt 8 sagkyndige til at 
deltage i borgerlige sager ved Østre og Vestre landsretsretskredse. Da de sagkyndige skal have indgående 
kendskab til sagsområdet og ikke må være over 70 år, mente forretningsudvalget ikke, at det ville være muligt 
at udpege sådanne personer blandt foreningens medlemmer, hvilket blev meddelt til Vestre Landsret og 
accepteret af retten. 

Søfartsstyrelsen: 

Henning Poulsen har repræsenteret RAF ved formøder i Søfartsstyrelsen til IMO’s møder i London. 

Gruppen af mindre CO10 organisationer: 

Henning Poulsen har repræsenteret RAF1917 i gruppen af mindre CO10 organisationer. Gruppen blev oprettet 
for at få mere indflydelse i CO10, men er blevet nedlagt efter FTF’s sammenslutning med LO. 

FTF (tidligere kaldet Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer og senere 
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd): 

Ansatte i Danmark, der er omfattet af organisationsaftalen med Forsvarets Personel Styrelse, dvs. ansatte ved 
Forsvarets Efterretningstjeneste og ved Flyvestation Aalborg er tilsluttet FTF via medlemskab af CO10. Ansatte 
ved Lyngby Radio samt ansatte i Grønland er tilsluttet FTF via et gruppemedlemsskab.Forud for 
sammenslutning mellem FTF og LO blev der afholdt en række møder for formænd og regionsformænd i FTF. 
RAF har deltaget i formandsmøderne. 

 



Forslag fra passivt medlem, er stillet for sent  
For sent indkomne forslag kan optages til behandling hvis 2/3 af rep godkender dette, hvilket ikke skete. 
 
Urafstemningsresultatet for sammenlægning med Vagt: 31 for 4 mod 
 
Jørgen Lund-Ertel er RAF’s repræsentant i FTF-A som medlem af FTF-A’s delegeretforsamling. 

Fagbevægelsens Hovedorganisation: 

Der blev den 13. april 2018 afholdt ekstraordinære kongresser i hhv. LO og FTF med henblik på 
sammenlægning af de to hovedorganisationer. Sammenlægningen blev vedtaget og der blev samme dag afholdt 
en stiftende kongres. Den nye hovedorganisation kom til at hedde Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). En 
række større enkeltorganisationer under hhv. LO og FTF, bl.a. Sektion P i FTF (sektionen for privatansatte) 
anbefalede et nej til sammenlægningen. Sidenhen har andre FTF organisationer bl.a. Finansforbundet og Kon-
struktørforeningen udmeldt sig af FH. Den nye hovedorganisation FH vil varetage de opgaver, som for vores 
forening hidtil har været varetaget af FTF. 

RAF’s kontaktperson i FH er tidligere formand i FTF, nu en af næstformændene i FH, Bente Sorgenfrey. 

RAF’s forretningsudvalg var til møde med Bente Sorgenfrey i begyndelsen af maj 2019 ligesom der har været 
afholdt flere møder med forskellige emner på initiativ af Bente Sorgenfrey, hvor også andre foreninger i FH har 
deltaget. 

EU Persondataforordning af 25. maj 2018: 

FU-medlem og regnskabsfører Jørgen Lund-Ertel, som har været på kursus i administrationen af forordningen, 
er RAF’s ansvarlige for at reglerne overholdes. Det kan nævnes, at RAF har de oplysninger, der er angivet på 
indmeldelsesblanketten ved indmeldelse i foreningen og at disse oplysninger danner grundlaget for vores 
medlemsdatabase. Den dataansvarlige for denne medlemsdatabase er regnskabsfører Jørgen Lund-Ertel. 
Oplysningerne i databasen bruges til kontingentop-krævning, udsendelse af Radiotelegrafen, gaver til runde 
fødselsdage og til jubilæer i RAF 1917, medlemssager samt indrapportering til SKAT af fagligt kontingent. 
Oplysningerne opbevares kun så længe, de er relevante. Medlemmerne har ret til at se egne oplysninger. 

Foreningens bistand til medlemmerne: 

Foreningen har også i løbet af denne periode ydet overenskomstmæssig bistand til foreningens medlemmer, 
såvel i Danmark som i Grønland. 

Gaver til medlemmerne: 

Foreningen har fortsat traditionen med at sende en gave til medlemmerne ved runde fødselsdage og ved jubilæer 
for medlemskab af foreningen. 

Derudover har samtlige medlemmer modtaget en gave i forbindelse med nytåret 2019, bestående af en 
termokaffekande fra Georg Jensen. 

Veteranfrokosterne: 

I perioden har der med indsats fra hhv. Erik Hellerup Madsen og Birger Riis-Hansen været afholdt 4 
veteranfrokoster i Odense og 4 veteranfrokoster i Kastrup/Sundby. 

Medlemsstatistik:  

  AKTIVE 

start  2020 83 -4 



start  2019 87 -7 
start  2018 94 -3 
start 2017 97 -2 
start 2016 99 -9 
start 2015 108 -2 
start 2014 110 -8 
start 2013 118           -8 
start 2012 126 -8 
start 2011 134          22 
start 2010        156 -25 
start  2009 181 -17 
start  2008 198 -13 
start   2007 211 -11 
start 2006 222        - 
start 2005 242 
  PASSIVE 
start 2016 290 -11 
start 2015 301 -11 
start   2014  312  -5 
start 2013 317  3 
start         2012  314 -3 
start 2011 317 7 
start   2010   310 2 
start  2009 308 1 
start   2008   307 4 
start  2007 303 -6 
start 2006  309 -2 
start 2005 311  
 

2020 03 08:   

Aktive   74  Passive   260 

Lyngby Radio: 

Der har været store problemer med, at de ansatte gennem længere tid ikke har fået udbetalt korrekt løn og heller 
ikke diverse tillæg. Ingen af de lønforhøjelser, der blev aftalt af CFU i 2017, er blevet udbetalt til tiden og de 
deraf afledte reguleringer gik i juli 2018 ned med mellem 200 og 500 kr. i stedet for at stige. Visse 
medarbejdere har fået 13.000 kr. for lidt i løn. Overtidsbetalingen og pensionsindbetalingerne er blevet beregnet 
forkert og de tildelte engangsbeløb er ikke blevet udbetalt. Dette er dog blevet rettet, men ved de nylige 
opgraderinger af Forsvarets Pers-onels Styrelses lønsystem er der opstået nye, lignende problemer, som man 
løser lokalt ved manuelt arbejde. 

 Forsvarets Efterretningstjeneste (FE): 

I 2018 var der desværre endnu en afskedigelsesrunde i FE, som medførte at et af vore medlemmer blev 
afskediget. 

Foreningens fremtid: 

Ved repræsentantskabsmødet i 2016 blev forretningsudvalget pålagt at udarbejde et konkret forslag for 
foreningens fremtid. På REP 40  



I april 2018 redegjorde næstformand Henning Poulsen for forretningsudvalgets arbejde med at finde en 
organisation, som foreningen kunne indgå i eller fusionere med. Efter debatten om emnet blev 
forretningsudvalget bemyndiget til at fortsætte med at søge om en samlet optagelse af RAF1917 i 
Centralforeningen af Stampersonel (CS). 

Centralforeningen for Stampersonel (CS): 

RAF’s optagelse i CS forudsatte en ændring af CS’ vedtægter, hvilket først kunne ske på CS’ kongres i oktober 
2018. Imidlertid meddelte CS i starten af januar 2019, trods gentagne forsikringer fra CS’ forretningsfører og 
formand om det modsatte samt efter 18 måneders positive forhandlinger, at man alligevel ikke kunne optage 
RAF som en samlet enhed, idet man ikke så sig i stand til at optage de grønlandske medlemmer, så længe de har 
overenskomst med Selvstyret. En underlig og dårlig undskyldning, som blev fremsat 4 dage før, vi skulle have 
haft det afsluttende møde med underskrivning af overgangsaftalen. 

Herefter måtte RAF’s formand og næstformand søge forhandlinger med andre fagforeninger. 

Serviceforbundet: 

Efter en række møder (ca. 14-15) med Serviceforbundet blev der indgået en aftale med Vagt- og 
Sikkerhedsforbundet (under Serviceforbundet) om, at RAF skulle indgå som en selvstændig enhed under det 
sidstnævnte forbund, såfremt foreningens aktive medlemmer kunne godkende dette. 

I aftalen med Vagt - og Sikkerhedsforbundet er der også gjort plads til en pensionist/veteranforening.  Der er 
allerede 12 passive RAF-medlemmer, som har givet udtryk for, at de er interesserede i at deltage i en bestyrelse 
for pensionist/veteranforeningen. RAF1917 står selvfølgelig gerne for indkaldelsen til den stiftende 
generalforsamling og arrangementet i første omgang og RAF’s forretningsfører har udarbejdet et sæt vedtægter, 
som de nye bestyrelsesmedlemmer kan bruge, hvis de ønsker det. Samtlige passive medlemmer er blevet 
orienteret om dette via den lukkede del af vores hjemmeside. 

Afstemningen: 

Iht. § 24 stk. 1 i RAF’s vedtægter blev der afholdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde pr. mail, hvor 
samtlige repræsentanter stemte for aftalen. 

Der blev herefter i samarbejde med Serviceforbundet udarbejdet en forklaring om, hvor RAF var på vej hen. 

Denne forklaring blev udsendt til samtlige aktive medlemmer, både på e-mail og via postvæsenet sammen med 
en stemmeseddel, som skulle være RAF1917 i hænde senest den 1. marts 2020. 

Optællingen af de afgivne stemmer blev foretaget af 2 medarbejdere fra administrationskontoret på foreningens 
adresse. 

Resultatet af afstemningen er blevet, at der er blevet modtaget 35 stemmesedler, hvoraf 31 medlemmer har 
stemt ja til aftalen mens 4 har stemt nej. Stemmeprocenten er 47,29 %. 

Iht. § 24 stk. 2 er beslutningen vedtaget, når 60 % af de afgivne stemmer er for en sammenslutning. 
Sammenslutningsaftalen er således blevet vedtaget,  i det de afgivne ja-stemmer udgør 88,57 % af de afgivne 
stemmer. 

De nye ferieregler: 
 
De nye ferieregler, træder i kraft fra 1. september 2020. Hidtil har det været sådan, at man har optjent sin ferie 
løbende i kalenderåret, men først har kunnet holde ferien fra maj året efter. Det har betydet, at nye medarbejdere 
på arbejdsmarkedet har kunnet risikere at vente helt op til 16 måneder, før de kunne holde betalt ferie. Med den 
nye ferielov bliver det anderledes, idet der fra 1. september 2020 kan afholdes ferie med løn samtidig med, at 
den optjenes. Ferieåret vil fremover gå fra september til september med mulighed for at lægge noget af ferien i 
de fire måneder efter ferieåret slutter. 



Overgangsperioden varer fra den 1. september 2019 til den 1. september 2020. I den periode gælder nye regler, 
som kan have betydning for, hvordan man skal planlægge ferien i 2020. 
 
Overenskomstkrav for OK21: 

Enkelte områder uenighed om forståelsen af aftalen. Parterne har drøftet denne uenighed, og er nået frem til en 
endelig klarhed over reglerne om retten til betalt spisepause. Enigheden bekræfter, at alle ansatte på det statslige 
område har ret til en betalt spisepause. 

Grønland: 

Den nye 4-årige overenskomst for kommunikationsmedarbejdere (radiooperatører, radiosondefolk, 
teleteknikere) og AFIS operatører er blevet forhandlet på plads i Nuuk i november 2019 og underskrevet den 
20. februar 2020 af begge parter. 

Den gamle overenskomst udløb 1. april 2019. 

De generelle lønstigninger på er på 1,81 – 2,05 % årligt og der er også en stigning af pensionsbidraget. 
Resultatet blev vedtaget af forretningsudvalget og sendt til afstemning blandt de berørte medlemmer. Resultatet 
blev vedtaget med 15 stemmer for og 1 stemme imod. 

Stemmeprocenten blev således på 45,71 %. 

Under forhandlingerne havde RAF1917 fremført sin utilfredshed med, at der af arbejdsgiveren indbetales 
pensionsbidrag på baggrund af grundlønnen, mens der lovmæssigt kræves indbetalt mindst 10 % pensionsbidrag 
af bruttolønnen, dvs. inklusiv tillæg og overtid. Modparten, Naalakkersuisut, var klar over dette men kunne kun 
gøre opmærksom på problemet opad i systemet, da det er lovbestemt. 

Der udestår dog en tekst om AFIS-elever, idet vi fik igennem, at også AFIS elever omfattes af overenskomsten 
eller dele heraf.  
  

IFISA: 

Seneste møde i IFISA (International Flight Information Service Association) blev afholdt i september 2019 i 
Budapest. Der var ingen fra RAF, som deltog og vi har i skrivende stund endnu ikke modtaget referat fra mødet. 

Fællesseminar under Økonomi- og Personalestyrelsen, Aningaasa-qarnermut Aulisoqarermullu 
Aqutsisoqarfik (ASA): 

Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. 
ASA er bl. a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab samt overenskomst-, løn- og personaleforhold. 

Formålet med seminaret er at bidrage til udviklingen af forhandlingsstrukturen og overenskomstopbygningen. 

I seminaret, som afholdtes i august 2019 i Nuuk, deltog en række faglige organisationer og den offentlige 
sektors topchefer.  FU-medlem Kjeld Richard Ramussen deltog som repræsentant for RAF 1917. 

På et ekstraordinært møde i ASA, den 12. december 2018 blev der givet et referat fra det netop afholdte 
arbejdsgiverseminar. 
Hovedpunktet set fra Grønlands Selvstyres side er ønsket om en forenkling af overenskomstområdet, hvor der i 
dag er mange små, og meget forskellige overenskomster. 

Man har som oplæg til de faglige organisationer, at der skal arbejdes hen imod et system svarende til systemet i 
Danmark, hvor det er den politiske arbejdsgiver, der er med ved forhandlingsbordet og hvor der så aftales en 
overordnet ramme. I dag sidder lønmodtagerorganisationerne overfor embedsværket, der har fået ordrer fra det 
politiske system, og som skal have „tilladelse“ ovenfra, før det kan sige ja. 



Det må forventes, at det primært bliver SIK, IMAK, & AK (de faglærte og ikke faglærte arbejdere, 
skolelærerne, og akademikerne), som kommer til at præge debatten, da de dækker 90 % af arbejdsstyrken. Det 
er allerede blevet besluttet, at arbejdstagersiden skal afholde et seminar, hvor emnet skal drøftes. 

RAF1917’s medlemstal i Grønland: 

Foreningens medlemstal i Grønland ligger stabilt på omkring 35-40 aktive medlemmer, hvilket er godt 
halvdelen af de aktive medlemmer i foreningen. 
Sager: 
I perioden 2018-2020 har vi haft 3 sager, som ikke blev til rigtige sager, idet kontoret kunne klare dem ved 
henvisninger til overenskomstens tekst. 
 

Nedenstående notat er udarbejdet af Henning Poulsen: 

007a 

NOTAT om de forhandlinger med andre fagforbund, som RAF1917 har været ude i: 

Raf1917’s primære mål var at blive sluttet sammen med Centralforeningen for Stampersonel (CS), idet vi mente 
at have meget tilfælles med dem, bl.a. i medlemmernes ansættelsesforhold og også henset til at CS formentlig i 
fremtiden ville have mange medlemmer i det arktiske område, herunder Grønland. 

Derfor blev der – efter en del indledende snak – indledt konkrete forhandlinger med CS, først med 
forretningsfører Finn Bengtsen, men senere deltog også formanden Jesper Hansen. 

Vi var nået til næsten at få underskrevet en aftale, som „blot“ skulle godkendes af CS’s hovedbestyrelse. Såvel 
CS’ forretningsfører som CS’ formand har hele tiden beroliget os med, at det blot var en formsag. Ingen grund 
til bekymringer. Det skulle d’herrer nok ordne. 

Derfor kom det også som et chok, da CS Aflyste det endelige møde den 18.2.2019 med få dages varsel med den 
begrundelse, at deres hovedbestyrelse ikke ville gå med til at optage vore grønlandske medlemmer, men kun de 
syddanske. Vi bad dem genoverveje dette, men fik ikke noget svar. 

Idet vi således ikke kunne komme videre, blev den fuldmagt som REP havde givet, nærstuderet og FU 
konstaterede, at det væsentligste element i den var en sammenlægning med et fagforbund, som ville tage 
RAF1917 som en samlet enhed, og derfor gik næstformanden i gang med at sondere terrænet. Der var en del 
fagforbund som gav positive tilsagn om at ville optage RAF1917, mest ud fra det synspunkt at „alle fagforbund 
vil gerne have flere medlemmer“. 

Næstformanden havde samtaler med Trafikforbundet, med TAT, med HK og med Serviceforbundet. 

Trafikforbundet, som vi har haft mange kontakter med, var egentlig ikke interesseret og mente heller ikke, at de 
havde de økonomiske kræfter til vores medlemmer i Grønland. 

TAT havde ikke haft erfaringer med forhandlinger i Grønland, men havde dog forhandlet for nogle grønlandske 
fiskere. Rygter i FTF gik også på, at de var i økonomiske vanskeligheder. 

HK Stat havde et par medlemmer i Grønland og var også positive, så der blev aftalt et møde, hvor formanden 
for HK stat, Rita Bundgaard samt en forbundssekretær, Vibeke Rittmann var til stede. De var meget lydhøre og 
positive og sagde, at de ville vende tilbage og så kunne vi aftale nærmere. Efter en måneds tids venten, hvor vi 
intet hørte, så blev vi i RAF1917 enige om, at de nok ikke ville have os alligevel, og vi har til dato stadig intet 
hørt. 

Serviceforbundet, et forbund bestående af flere mindre fagforeninger var også positive og formanden ville 
vende det med sin bestyrelse og vende tilbage. Jaja tænkte vi så. Men Formanden for Serviceforbundet vendte 
skam tilbage og de mente at vi havde mest tilfælles med Vagt- og Sikkerhedsforbundet. Dette forbund havde en 



meget international orienteret formand, Peter Jørgensen og de var „absolut ikke nervøse“ for forhandlinger med 
det Grønlandske selvstyre, ligesom de var økonomisk velfunderede. Vi, formand og næstformand, indledte 
derefter en hel række møder, i alt 15, der mundede ud i den aftale, som REP godkendte på det 41. møde afholdt 
som et e-mail møde. 

Der er løbende blevet orienteret på RAF1917s hjemmeside ligesom de medlemmer som har stillet spørgsmål, 
har fået svar. Der er også blevet orienteret på veteranmøderne. 

Der er sendt oplysningsmateriale ud til de aktive medlemmer, så de stemmer på et oplyst grundlag. Ifølge 
vedtægterne skal 60 % af de afgivne stemmer stemme for. 

RAF1917 bliver overført som en samlet enhed under Vagt- og Sikkerhedsforbundet med navnet 
Radiotelegrafistforeningen af 1917 og der bliver også oprettet en særlig RAF1917 pensionistforening med egen 
bestyrelse og økonomi. 

008 

Ansættelsesvilkår for foreningens ansatte 

Fu foreslår fortsatte vilkår for de ansatte, varer til 3o/4 2o20 
Ændringsforslag til sag nr 008 
Forretningsudvalget accepterer, at ansættelsesforholdet ophører den 30. april efter de ansattes eget ønske. 
Ansættelsesforholdet fortsætter uændret indtil fratrædelsesdagen. 

Ændringsforslaget er godkendt af repræsentantskabet 

009 

Fremlægning af regnskaberne 2018 2020 

Underskud i 2018 samt 2019, foreningens værdipapir er indløst primo marts 

Regnskabet godkendt 
010 
Valg af formand 
Carol er valgt uden modkandidat 
011 
Valg af næstformand 
Henning Poulsen uden modkandidat 
012 
Valg af FU og sup til FU  
FU som sidste år,  
Sup: Mogens L René Hansen, Per Thode samt Søren Høg Christensen 
 
013 
Valg af revisorer 0g sup 
Som tidligere 
Inngemann Gandrup og Hanne Blicher 
 
014 



Behandling af budget for de to næste år 
Kun budget for perioden frem til 30/4 2020 
Budget vedtaget 
 
015 
Beretning fra redaktionssudvalget 
 
FU har bestemt at der udsendes et Ekstra nummer medio april med ref fra repræsentantskabsmødet 
 
016 
Valg af permanente udvalg: 
Grønlandsudvalget som hidtil i OKGØ ( kras) 
FU foreslår redaktionsudvalget fortsætter uændret 
FU foreslår at festudvalg og alle øvre udvalg nedlægges 
Alt tiltrådt 
Repræsentantskabet fortsatte 18 marts kl 08:30 
 
017 
Reps godkendelse af sammenslutningen med VSL 
Rep godkender sammensammenslutningen 
 
Evt. 
Renè Hansen oplyste, at det kan forventes at medlemmerne forlader RAF  muligvis til fordel HK, som har bedre 
overenskomst end den nuværende  med RAF 
 

Dirigenten Birger Riis-Hansen takkede forsamling for god ro og orden. 
 
Carol Ann Thrane takkede forsamlingen for et godt repæsentantskabsmøde og forsamlingen sluttede mødet 

med et trefoldigt hurra for Radiotelegrafistforeningen af 1917. 


