Referat af generalforsamling i MDR onsdag d. 25. november 2020

Formand Ricki Morey bød velkommen.

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning

3.

Regnskab

4.

Kontingentfastsættelse og budgetforelæggelse

5.

Valg af næstformand
Jens Peter Misser Jensen genopstiller.

6.

Valg af kasserer
Bestyrelsen indstiller Niels Gunnar Bagh

7.

Meddelelse om kredsenes valg af bestyrelsesmedlemmer

8.

Valg af 2 revisorer
Nancy Nickerson genopstiller
Ebbe Kallmeyer opstiller som efterfølger for Elisabeth Nystad.
Bestyrelsen indstiller begge

9.

Valg af 2 revisorsuppleanter
Jakob Breck genopstiller
Lone Loop opstiller.
Bestyrelsen indstiller begge.

10.

Eventuelt

Ricki indledte med, at Generalforsamlingen ville blive lidt anderledes i år, da vi havde valgt at holde den
digitalt på grund af corona-situationen og mange af vores medlemmer af den grund arbejdede hjemmefra og
ikke kom fysisk i DR
Ad. 1. Valg af dirigent
Ricki foreslog på vegne af bestyrelsen Gordon Alsing som dirigent. Han blev valgt.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet jævnfør MDR’s vedtægter.
Der deltog 21 stemmeberettigede, som havde meldt ind via Lifesize. Disse 21 havde referenten på et
nedskrevet stykke papir.
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Dirigenten forklarede, at afstemningen under de forskellige punkter i år ville foregå lidt anderledes pga. det
virtuelle fremmøde.
Ved afstemning ville dirigenten først spørge om nogen stemte imod, herefter om nogen ikke stemte og ud fra
dette konkludere, at de resterende deltagere stemte for ved at fratrække de førstnævnte.
Ad. 2. Bestyrelsens beretning
Ricki oplyste indledningsvist, at han forventede at de som havde interesse herfor, havde læst beretningen og
han derfor ville gennemgå beretningen i overskrifter.
•

•

•

•

•

•
•

Overenskomstforhandlingerne i foråret
Forhandlingerne havde været noget anderledes pga. coronasituationen, men det var lykkedes at
komme i mål med et godt resultat. Det bedste resultat i 10 år.
Coronasituationen
Trods de begrænsninger der har været for alle medarbejdere, har DR kunnet fungere. Der har været
stor forskel for vores medlemmer på om man skulle/kunne arbejde hjemme eller om man fordi man
var i produktion skulle arbejde. Foråret forløb godt, mens det har været lidt mere trægt i efteråret.
Forhåbentlig kommer der en vaccine i begyndelse af det nye år.
Krænkelser og Sexisme
Direktionen har taget stor afstand fra det som er sket i DR. Det samme har DRs bestyrelse. En
arbejdsgruppe under Hovedsamarbejdsudvalget er i gang med at udforme adfærdskodeks. Gruppen
har fået mange gode input fra medarbejdere.
MUS
Mange af vores medlemmer var utilfredse med det tidligere MUS-system. Derfor var det vigtigt at få
ændret på konceptet. Ricki havde taget det op på et HSU-møde og var med i en MUS-arbejdsgruppe.
Det vigtige var at finde en metode/system som ikke havde for at karaktergivning men havde fokus på
medarbejderens udvikling og det fremadrettede.
Et nyt system er sat i værk i løbet af foråret og arbejdsgruppen har fået mange gode input
efterfølgende. Man regner med at fortsætte med det nye system.
Medieforhandlinger
Det sker ingenting før en finanslov er på plads. Medieforhandlingerne vil komme i løbet af foråret.
Der høres positive tilkendegivelse fra regeringen, men der skal også findes nogle penge.
Forhåbentlig vil noget af besparelsen blive taget af bordet.
Opfølgning på sidste års generalforsamling
Der var en del spørgsmål ved generalforsamlingen sidste år, hvilke der er medtaget i beretningen.
MDR
Vi har mistet en del medlemmer med har fortsat en medlemsprocent på ca. 65 pct. Det er fint, men vi
vil gerne have flere og bestyrelsen vil forsøge med nye tiltag i det nye år. Der er vanskeligt at
rekruttere i coronatider.

Stig E. Nielsen bemærkede, at det var godt med et punkt om opfølgning fra sidste års generalforsamling, da
man jo nemt kunne glemme det fra år til år. Han opfordrede til, at man også gjorde det fremadrettet.
Dirigenten takkede Ricki for beretningen og spurgte forsamlingen om der var flere spørgsmål. Det var der
ikke og herefter blev beretningen godkendt.
Ad. 3 Regnskab
Kassereren og formanden havde aftalt at formanden gennemgik regnskabet.
På dirigentens opfordring gennemgik Ricki ikke regnskabet i detaljer.
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Ricki oplyste, at det var et fint årsregnskab. Vi havde næsten ramt det budgetterede medlemskontingent. Det
var på 5000 kr. mindre end forventet.
Ved en fejl var julegaverne til medlemmer blevet lagt ind under driftsregnskabet, hvilket ikke giver mening,
da pengene tages fra en speciel pulje til ”medlemspleje”, som er overskud fra MDR’s investeringer. Posten
er nu flyttet fra ”diverse omkostninger” til en selvstændig post ”medlemspleje” under årsregnskabet og
dermed ikke under driftsregnskabet.
Det blev opdaget meget sent, hvorfor denne ændring ikke forekommer i den udsendte årsrapport.
Dirigenten spurgte om MDR’s revisor havde være involveret i spørgsmålet og om der var foretaget andre
ændringer.
Ricki kunne bekræfte at det var revisoren, som havde foretaget de anførte ændringer i regnskabet og at der
ikke var foretaget yderligere ændringer. MDR’s bestyrelsen var ligeledes blevet informeret om
problematikken inden generalforsamlingen.
Herudover oplyste Ricki at MDR’s egenkapital er på 26. 800.000. Det er 200.000 kr. mere end sidste år. Vi
fik ellers noget af en mavepuster i foråret. D. 20. marts havde vi tabt 3 mio. kr. Vores bank havde sagt, at de
mente at vi nok skulle indhente tabet, men vi havde ikke regnet med at det gik så hurtigt og at vi faktisk kom
i mål med 200.000 kr. mere end sidste år.
Susanne Gwinner spurgte om det var muligt at få indblik i hvad det var der blev investeret i. Ricki mente, at
det måtte man kunne spørge banken om. Herefter blev der efterspurgt hvorvidt investeringerne var etisk
forsvarlige. Ricki lovede at gå videre med spørgsmålet.
Dirigenten takkede Ricki for gennemgangen og spurgte hvorvidt der var yderligere spørgsmål til regnskabet.
Det var der ikke.
Herefter spurgte dirigenten om der var nogen der stemte mod regnskabet. Det var der ikke.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
Ad. 4. Kontingentfastsættelse og budgetforelæggelse
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for det næste år.
Ricki oplyste, at bestyrelsen har justeret få poster i forhold til dette års regnskab.
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende kontingentniveau.
Dirigent opdelte afstemningen i to således, at generalforsamlingen første stemte om budgettet kunne
godkendes og derefter om forslag om fastholdelse af uændret kontingent.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Fastholdelse af uændret kontingent blev enstemmigt godkendt.
Ad. 5 Valg af næstformand
Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremkommet forslag til anden kandidat inden udløb af fristen og
nuværende næstformand, Jens Peter (Spætter) Misser Nielsen derfor var genvalgt.
Ad. 6 Valg af kasserer
Niels Gunnar Bagh opstillede som kasserer og blev valgt til posten.
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Ad. 7 Meddelelse om kredsenes valg af bestyrelsesmedlemmer
Ricki oplyste, at der havde været nyvalg to steder, hvorfor Frank Selchau Thomsen og Charlotte Mai PoderRosendal er indtrådt i bestyrelsen. Følgende er valgt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programrekvisitør Jens Peter Misser Nielsen
Arkivkonsulent Karin Berg
Continuityproducer Frank Selchau Thomsen
Produktionsleder Jakob Helmer Mørck
Maskør Birgitte Samson
Rekvisitør Henrik Skov Larsen
Produktionsleder Carsten Skjød
Projektleder Victor Nellemann
Planlægger Charlotte Mai Poder-Rosendal
Problemmanager Niels Gunnar Bagh
Grafisk tegner Morten Stig Nielsen
Projektleder Anne Toft Thomsen

Ad. 8 Valg af 2 revisorer
Nancy Nickerson genopstillede og Ebbe Kallmeyer er indtrådt og har varetaget funktionen efter tidligere
revisors fratræden. Ebbe genopstiller.
Begge blev genvalgt.
Ad. 9 Valg af 2 revisorsuppleanter
Jakob Breck genopstillede Lone Loop stillede op i stedet for Ebbe Kallmeyer.
Begge blev valgt.
Ad. 10 Eventuelt
Ricki oplyste, at man igen i år ville uddele julegaver til medlemmerne. Desværre vil det ikke år være muligt
at holde et julearrangement i forbindelse hermed. Sekretariatet vil skrive i en nyhedsmail hvordan det vil
kommet til at forløbe.
Herudover opfordrede Ricki alle til at finde på gode ideer til arrangementer, så vi kan få brugt pengene i
puljen for medlemspleje.
Mette Heide Jørgensen spurgte til reglerne omkring hjemmearbejdspladser i forhold til ergonomi/hævesænkebord mv.
Der er ingen faste regler og arbejdsmiljøloven er ikke nær så vidtrækkende for hjemmearbejdspladser som
for faste arbejdspladser i en virksomhed for så vidt angår ergonomi mv.
Susanne Gwinner oplyste i den forbindelse, at man kunne henvende sig i Ejendomme og Service som havde
en del møblement til udlån.
Ellers er aftalen, at man skal tale med sin chef om hvilke muligheder man har.
Jakob oplyste – under henvisning til Susanne Gwinners tidligere spørgsmål om MDR’s etiske investeringer at man i sin pensionskasse, PFA, har mulighed for at være medbestemmende i forhold til hvad man gerne vil
have, der bliver investeret i.
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Herefter takkede dirigenten for ”fremmødet” og konstaterede, at det nok var den korteste generalforsamling
der havde været til dato og at vi forhåbentlig kunne være sammen ved næste års generalforsamling.
For referatet
Lisbeth Møller
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