
Referat af repræsentantskabsmøde den 9. september 2021 i Finansforbundet i Danske Bank 

 

Punkt 1 Valg af dirigent 

Niels Jensen blev valgt som dirigent. 

 

Dirigenten erklærede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet, og at dagsorden for 

repræsentantskabsmødet, budget og regnskab er udsendt i henhold til vedtægterne  

Dirigenten meddelte, at dagsordenens punkt 5 om budget udgår. 

 

Endelig udpegede dirigenten stemmeudvalget, der bestod af Peter Schlütter (formand) 

Lisbeth Hansen og Randi Van Dijk Nielsen. 

 

 

Punkt 2 Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 

 

Forretningsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

 

 

Punkt 3 Bestyrelsens beretning om Danske Kreds’ virke i det forløbne år samt en debat om 

Danske Kreds’ arbejde i den kommende periode 

 

Formand Kirsten Ebbe Brich og næstformand Bente Bang aflagde i fællesskab bestyrelsens 

beretning, og berørte i den forbindelse følgende emner: 

 

Ambition: Glad for at gå på arbejde 

 COVID, hjemmearbejde og fremtidige arbejdsfællesskaber 

 Forandringsforstoppelse 

 Stressforebyggelse og trivsel 

 Ledertrivsel og -uddannelse 

 Ligeløn, ligestilling og kvinder i ledelse 

 

Ambition om at medlemmerne er fagligt og mentalt klar 

 Senkarriere 

 Grow@Danske og Finanskompetencepuljen 

 

Tillidsvalgte er kompetente og engagerede sparringspartnere 

 Relationer 

 Skypemøder/teamsmøder 

 Konceptet ”Ti fra din TR” 

 BWoW-organisering 

 TR-valg 
 

Finansforbundet er et naturligt valg for alle, der arbejder i Danske Bank. 

 Kontakt til nyansatte 

 Faglig fredag 

 Internationale medlemmer 

 Klogere på nye medlemstyper 



 Større synlighed herunder unboxing-video 

 

Under den efterfølgende debat om beretningen spurgte et medlem, om vi ved kommende 

overenskomstforhandlinger forventes at skulle kæmpe for det vi har, i stedet for at få 

forbedringer. Samtidig spurgte et medlem, om der er grund til at frygte, hvad der vil ske ved 

kommende overenskomstforhandlinger. Endelig udtrykte et medlem tilfredshed med 

omtalen af jobløn i beretningen. 

 

Til disse spørgsmål og kommentarer svarede Kirsten Ebbe Brich, at vi nok alle er blevet 

overrasket over de forandringer, som den nye VOK har betydet.  

 

Medarbejderne ønskede sig fleksibilitet og jobløn var et kompromis. 

 

Vi skal ikke være bange for overenskomstforhandlingerne, men vi skal være opmærksomme 

på, at der er en risiko for, at virksomhederne vælger andre veje end at have en 

overenskomst med os. Vi må forvente at skulle kæmpe for at beholde det vi har. 

 

Fremover vil kompetenceudvikling blive et væsentligt emne ved 

overenskomstforhandlingerne, og vil måske kunne indgå som element i bytte med 

forringelser på andre områder. 

 

Et medlem nævnte, at der er eksempler på at ledere, ved opsigelsessamtaler i forbindelse 

med afskedigelsesrunder, giver udtryk for, at man er blevet bedt om at stille det stærkeste 

hold. 

 

Hertil svarede Bente Bang, at det ikke er i orden at ledere udtrykker sig sådan. Vi har bedt 

banken være opmærksom på, at en opsagt stadig kan være ambassadør og alle skal have en 

rimelig oplevelse, når de bliver opsagt. 

 

Et medlem oplyste, at mange medarbejdere i banken ikke har tid til at deltage i kredsens 

arrangementer, og at der mangler fokus på job tilfredshed. Medlemmet gav udtryk for, at tid 

til kompetenceudvikling er vigtigt, og at det er et dilemma, at man ikke har tid til 

efteruddannelse og kompetenceudvikling. 

 

Kirsten Ebbe var enig i, at dette er et problem, og at jobtilfredshed er vigtigt, og for snæver 

specialisering kan være et problem, hvorfor efteruddannelse bør prioriteres 

 

Et medlem nævnte arbejdssituationen i Inkasso. Det har været to turbulente år og senest er 

der udskiftning af lederen, det giver forvirring og utryghed. Medarbejderne har brug for ro til 

at passe arbejdet og løse opgaverne. Medarbejdere i inkasso kan ikke klare mere. 

 

Kirsten Ebbe Brich gav udtryk for forståelse for de frustrationer blandt medarbejderne i 

Inkasso, som blev nævnt, og vil fortsat benytte givne lejligheder til at bringe budskabet 

videre. 

 

Et medlem ville gerne vide hvad hovedmålet er med den nye aftale om hjemmearbejde og 

gav udtryk for, at der er stor forskel på, hvilke muligheder der er for hjemmearbejde i 

forskellige dele af banken. 



 

Hertil svarede Kirsten Ebbe Brich, at tanken bag aftalen om hjemmearbejde er at give mest 

mulig fleksibilitet til medarbejderne med respekt for opgaveløsningen og andre 

medarbejderes ønsker og behov. Aftalen åbner mulighed for forskellige modeller fra afdeling 

til afdeling, og ledere kan sætte begrænsninger for anvendelsen af hjemmearbejde, som er 

nødvendiggjort af opgaverne og arbejdssituationen. Kirsten Ebbe Brich opfordrede til, at der 

følges op på, hvordan aftalen fungerer.  

 

Efter debatten gennemførtes gruppedrøftelser om følgende fire emner 

 Kvinder i ledelse, ligestilling og ligeløn 

 Stressforebyggelse og trivselsfremme 

 Senkarriere 

 Lederudvikling og -uddannelse 
 

Forsamlingen tog beretningen til efterretning. 

 

 

Punkt 4 Forelæggelse af det reviderede regnskab 1/1-2020- 31/12-2020 til foreløbig 

godkendelse og decharge 

 

Dorte Bielefeldt forlagde regnskabet til godkendelse. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

Punkt 5 Valg af 2. og 3. suppleant til kredsbestyrelsen 

 

Der blev ikke valgt nye suppleanter til kredsbestyrelsen. Valgt af suppleanter til bestyrelsen 

afventer generalforsamlingen i 2022. 

 

 

Punkt 6 Valg af en intern revisor 

 

Steffen Hjelm Jensen blev valgt som intern revisor. 

 

 

Punkt 7 Valg af to interne revisorsuppleanter 

 

Signe Hampe Lander og Tommy Rosenlind blev valgt som henholdsvis 1. og 2. interne 

revisorsuppleant. 

 

 

Punkt 8 Eventuelt 

Ingen havde bemærkninger under dette punkt. 


