Urafstemning 2019
Indhold af stemmeseddel

Beretning, regnskab og budget
For beretning, regnskab og budget henvises til Maskinmestrenes Forenings
hjemmeside www.mmf.dk > Generalforsamling og regnskab.
Materialet kan endvidere rekvireres på print ved at kontakte sekretariatet
på mf@mmf.dk eller 3336 4920.
Stemmes der for, sættes x i rubrikken ”Ja” – stemmes der imod, sættes x i
rubrikken ”Nej”

Beretning
Ja
Nej

Regnskab
Regnskabets godkendelse (Regnskab for perioden 01. juli 2017 – 30. juni
2018)
Ja
Nej

Budget
Budgettets godkendelse (Budget for perioden 01. juli 2019 – 30. juni 2020)
Ja
Nej

Indkomne forslag
Vedtægtsændringer
Der er fremsat en række forslag til ændring af vedtægterne. Forslagene er
samlet i fire temaer. I det første tema om "Redaktionelle ændringer og
generalforsamling" stemmes samlet om alle forslag, mens der i de tre øvrige
temaer: "Bestyrelsen", "Formanden" og "Kredsinddeling" stemmes separat om
de enkelte forslag, da flere af dem vedrører samme paragraffer.

TEMA 1 - "Redaktionelle ændringer og generalforsamling"
Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening har fremsendt følgende forslag til
ændringer. Der stemmes samlet om alle forslag i temaet:
§ 5. Studerende
Forslag til nyt punkt
d. MSL har mulighed for at vælge en observatør til bestyrelsen.
§ 11. Ordinær generalforsamling
Nuværende formulering
h. Stemmesedlerne tælles op den efterfølgende sidste hverdag i maj måned af
foreningens statsautoriserede revisor. Resultatet af afstemningen bekendtgøres
i Fagmagasinet Maskinmesterens juni-udgave.
Forslag til ny formulering
h. De afgivne stemmer tælles op den efterfølgende sidste hverdag i april måned
af foreningens statsautoriserede revisor. I tilfælde af anden valgrunde til
formandsposten afholdes denne i maj måned med optælling på sidste hverdag i
maj måned. Resultatet af afstemningen bekendtgøres i Fagmagasinet
Maskinmesterens juni-udgave.
§ 19. Regnskab og revision
Forslag til nyt punkt
g. Formanden og sekretariatschefen tegner i fællesskab foreningen. Ved en af
disses forfald indtræder deres substitutter.
§ 22. Medlemsblad
Nuværende formulering
a. Efter bestyrelsens bestemmelser og under dennes ansvar udgiver foreningen
medlemsbladet ’Maskinmesteren’, som udsendes til samtlige medlemmer.

Forslag til ny formulering
a. Efter bestyrelsens bestemmelser og under dennes ansvar udgiver foreningen
fagmagasinet ’Maskinmesteren’, som udsendes til samtlige medlemmer enten
pr. post eller elektronisk.
§ 24. Vedtægtsændringer
Forslag til nyt punkt
b. Ændringer af foreningens vedtægter kan finde sted ét år efter, at den sidste
ændring trådte i kraft.
Ja
Nej

TEMA 2 – "Bestyrelsen"
Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening har fremsendt følgende forslag til
ændringer. Der stemmes samlet om alle forslag i temaet:
§ 14. Bestyrelsen
Nuværende formulering
a. Bestyrelsen består af formand og 14 medlemmer, der skal være aktive
medlemmer og opfylde betingelserne i § 3, pkt. a. Af de 14 medlemmer skal 7
være erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis med tilknytning til land og de
øvrige 7 være erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis og tilknyttet
maritime/offshore erhverv i et ude/hjemmeforhold. Ved erhvervsaktive
medlemmer forstås også personer, som aktivt søger at opnå
erhvervsaktiviteter. Såfremt formanden eller et bestyrelsesmedlem har forfald
eller udtræder af bestyrelsen, udgøres bestyrelsen, indtil nyvalg kan holdes, af
de øvrige medlemmer af bestyrelsen.
Forslag til ny formulering
a. Bestyrelsen består af formand og 14 medlemmer, der skal være aktive
medlemmer og opfylde betingelserne i § 3, pkt. a. Af de 14 medlemmer skal 7
være erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis med tilknytning til traditionelle
landerhverv og de øvrige 7 være erhvervsaktive på heltids- eller deltidsbasis og
tilknyttet maritime eller offshore erhverv. Ved erhvervsaktive medlemmer forstås
også personer, som aktivt søger at opnå erhvervsaktiviteter. Såfremt formanden
eller et bestyrelsesmedlem har forfald eller udtræder af bestyrelsen, udgøres

bestyrelsen, indtil nyvalg kan holdes, af de øvrige medlemmer af bestyrelsen.
Nuværende formulering
e. Hvert stemmeberettiget medlem må højst afgive én stemme i hver kategori af
kandidater (søfarende/landansatte), der er opstillet til valg.
Forslag til ny formulering
e. Hvert stemmeberettiget medlem må højst afgive én stemme i hver kategori af
kandidater (traditionelle landerhverv/maritime eller offshore erhverv), der er
opstillet til valg.
Ja
Nej

TEMA 2 – "Bestyrelsen" – fortsat
Til §14, d. er indkommet to forslag til ændringer.
Der kan kun stemmes for ét af forslagene. Derved stemmes der samtidig nej til
det andet forslag. Der er også mulighed for at stemme nej til begge forslag:
Forslag fra bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening:
Nuværende formulering
§14, d. Bestyrelsens medlemmer vælges ved skriftlig afstemning for fire år. Hvert andet år afgår
skiftevis fra hver af de to grupper henholdsvis 4 og 3 medlemmer.
Forslag til ny formulering
§14, d. Bestyrelsens medlemmer vælges ved skriftlig/elektronisk af- stemning for fire år. Hvert andet år
afgår skiftevis fra hver af de to grupper henholdsvis 4 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Forslag fra medlem Kenneth Sørensen:
Nuværende formulering
§14, d. Bestyrelsens medlemmer vælges ved skriftlig afstemning for fire år. Hvert andet år afgår
skiftevis fra hver af de to grupper henholdsvis 4 og 3 medlemmer.
Forslag til ny formulering
§14, d. Bestyrelsens medlemmer vælges ved skriftlig afstemning for fire år. Hvert andet år afgår
skiftevis fra hver af de to grupper henholdsvis 4 og 3 medlemmer. Et bestyrelsesmedlem kan
maksimalt vælges for to perioder; det vil sige maksimalt otte år.

Nej til begge forslag

TEMA 3 – "Formanden"
Til §15, b. er indkommet to forslag til ændringer.
Der kan kun stemmes for ét af forslagene. Derved stemmes der samtidig nej til
det andet forslag. Der er også mulighed for at stemme nej til begge forslag:
Forslag fra bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening:
Nuværende formulering
§15, b. Formanden vælges ved skriftlig afstemning for fire år.
Forslag til ny formulering
§15, b. Formanden vælges ved skriftlig afstemning for fire år, dog maksimalt tre gange fire år.

Forslag fra medlem Kenneth Sørensen:
Nuværende formulering
§15, b. Formanden vælges ved skriftlig afstemning for fire år.
Forslag til ny formulering
§15, b. Formanden vælges ved skriftlig afstemning for fire år. En formand kan maksimalt vælges for to
perioder; det vil sige maksimalt otte år.

Nej til begge forslag

TEMA 3 – "Formanden" – fortsat
Øvrige forslag til ændringer i §15 fra bestyrelsen i Maskinmestrenes Forening:
Nuværende formulering
§15, d. For at blive valgt som formand kræves absolut flertal, det vil sige over
halvdelen af de afgivne stemmer. Såfremt ingen af formandskandidaterne opnår
det fornødne antal stemmer, foretages ny afstemning, hvori de to kandidater,
der fik flest stemmer, deltager. Den kandidat, der ved den nye afstemning får
det største stemmetal, er valgt.
Forslag til ny formulering
§15, d. For at blive valgt som formand kræves absolut flertal, det vil sige over
halvdelen af de afgivne stemmer. Såfremt ingen af formandskandidaterne opnår
det fornødne antal stemmer, foretages ny afstemning, hvori de to kandidater,
der fik flest stemmer, deltager. Den kandidat, der ved den nye afstemning får
det største stemmetal, er valgt. Ved stemmelighed trækkes lod af foreningens

eksterne revision.
Nuværende formulering
§15, f. Formanden tegner foreningen i alle forhold. Formanden repræsenterer
foreningen, har forsæde på bestyrelsesmøderne og i tilfælde af stemmelighed
den afgørende stemme.
Forslag til ny formulering
§15, f. Formanden repræsenterer foreningen, har forsæde på
bestyrelsesmøderne og i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.
Ja
Nej

TEMA 4 – "Kredsinddeling"
Til §16, c. er indkommet to forslag til ændringer.
Der kan kun stemmes for ét af forslagene. Derved stemmes der samtidig nej til
det andet forslag. Der er også mulighed for at stemme nej til begge forslag:
Forslag fra bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening:
Nuværende formulering
§16, c. Valget gælder for fire år. Såfremt kredsformanden ikke længere opfylder betingelserne for valg,
jf. pkt. b, ophører hans mandat ved udløb af det foreningsår, hvori betingelserne ophører med at være
til stede, og suppleringsvalg for den resterende valgperiode foretages snarest i den pågældende
kreds.
Forslag til ny formulering
§16, c. Valget gælder for fire år. Såfremt kredsformanden ikke længere opfylder betingelserne for valg,
jf. pkt. b, ophører hans mandat, når foreningen har foranlediget valg af ny kredsformand for en 4-årig
periode i den pågældende kreds.

Forslag fra koordinerende kredsformand Dion Lillie Gornitzka på vegne af alle
kredsformænd:
Nuværende formulering
§16, c. Valget gælder for fire år. Såfremt kredsformanden ikke længere opfylder betingelserne for valg,
jf. pkt. b, ophører hans mandat ved udløb af det foreningsår, hvori betingelserne ophører med at være
til stede, og suppleringsvalg for den resterende valg- periode foretages snarest i den pågældende
kreds.
Forslag til ny formulering
§16, c. Valget gælder for fire år. Såfremt kredsformanden ikke længere opfylder betingelserne for valg,

jf. pkt. b, ophører hans mandat ved udløb af den måned, hvori betingelserne ophører med at være til
stede, eller ønsker kredsformanden at ophøre som kredsformand i utide, kan suppleringsvalg for den
resterende valgperiode foretages i kredsen.

Nej til begge forslag

Valg af formand for Maskinmestrenes Forening
Valgperiode 01. juli 2019 – 30. juni 2023
I henhold til vedtægterne kan der kun stemmes på 1 kandidat.
Kandidaterne præsenteres i en rækkefølge foretaget ved lodtrækning af
Maskinmestrenes Forenings statsautoriserede revisor.

Kim Rasmussen
Info

Jan Rose Andresen
Info

Lars Vesterø Kristensen
Info

Morten Overbeck Kaasen
Info

Johnny Nielsen
Info

Lars Kristian Have Hansen
Info

