
 

 

 
 

Protokollat DI Service Valgforum 

fredag den 15. maj 2020 
  
Fredag den 15. maj 2020 blev den ordinære generalforsamling i branchefællesskabet DI Service for-
melt afsluttet. Valgforum blev formelt afholdt samme dag. På grund af den for landet ekstraordinære 
situation i foråret 2020 blev DI Service Valgforum afholdt som en ren skriftlig generalforsamling på 
baggrund af en vurdering fra DI’s jurister.  
 
Medlemmerne i DI Service fik sammen med indkaldelsen til valgforum tilsendt listen over bestyrel-
sens indstilling til valg af delegerede til DI’s generalforsamling samt Hovedbestyrelsen. Bestyrelsens 
indstilling til valg af dirigent fremgik af selve indkaldelsen. 
 
Valgforum havde følgende dagsorden i overensstemmelse med forretningsordenen:  

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af delegerede til DI’s generalforsamling 

3. Valg af repræsentanter til DI’s hovedbestyrelse 

4. Eventuelt 

 
Medlemmerne blev i forbindelse med indkaldelsen orienteret om, at DI Service er i valgforum 
med Den fælles arbejdsgiverforening samt DI Handel. De blev samtidig orienteret om, at vi som 
valgforum er berettiget til at udpege 17 delegerede til DI’s generalforsamling og deriblandt vælge 
2 repræsentanter til DI’s hovedbestyrelse. 

 

Dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent 

Bestyrelsen indstillede på forhånd advokat Annette Fæster Petersen som dirigent. Der var ingen ind-

vendinger. Dirigenten sikrer, at formalia vedrørende generalforsamlingens skriftlige afholdelse er 

efterlevet af sekretariatet. 

 

Dagsordenens pkt. 2: Valg af delegerede til DI’s generalforsamling 

DI Service Valgforum er et valgforbund bestående af de medlemmer, der har valgt at udøve deres 

stemmeret direkte gennem DI Service samt foreningerne ADV, SBA, VikarBranchen og VSI. Af for-

retningsordenen fremgår det, at udpegning til DI’s valgte ledelse gælder for et år ad gangen, samt at 

genvalg kan finde sted.  

 

I indkaldelsen til valgforum blev repræsentanter for medlemsvirksomheder, der måtte ønske at stille 

op som delegerede, bedt om at give deres kandidatur til kende senest den 1. maj 2020 i overensstem-

melse med fristen i forretningsordenen for DI Service Valgforum.  

 

Hvis ikke der kom yderligere kandidater inden denne dato, ville bestyrelsens indstilling blive fulgt. 

Der var ingen, udover de nævnte delegerede på valg, der ønskede at stille op som delegerede.  

 



 

På den baggrund blev følgende repræsentanter valgt: 

 

• Direktør Søren Andersen, Attendo A/S 

• Adm. direktør Jacob Nibe, Danren Bogdol A/S 

• Landedirektør Claus Tingstrøm, Cheval Blanc Servicerestauranter A/S 

• Adm. direktør Christian Ellegaard, De Forenede Dampvaskerier A/S 

• Koncerndirektør Carsten Clement, Forenede Koncernen 

• Adm. direktør Peter Kjær Jensen, Post Danmark A/S 

• Group Chief Operating Officer Troels Bjerg, ISS World Services A/S 

• Adm. direktør Anette Furbo, Loomis Danmark A/S 

• Adm. direktør Karin Brorsen, MatchMind A/S 

• HR direktør Lisbet Steen, Meyers Kantiner 

• Adm. direktør Kim Steendahl, Recover Nordic ApS 

• Direktør Bent Krog, Vikarcompagniet A/S 

• Adm. direktør Tom Laursen, Securitas A/S 

• Direktør Kenn Ivan Kjellberg, Victor Vask A/S 

• Adm. direktør Catja Winther, Partneren ApS 

• Adm. direktør Birgitte Trasbo, TRASBO A/S 

• Adm. direktør Per W. Hallgren, JEUDAN A/S 

 

som DI Service Valgforums delegerede på DI’s generalforsamling. 

 

Dagsordenens pkt. 3: Valg af medlemmer til DI’s hovedbestyrelse 

DI Service skulle udpege to repræsentanter til DI’s hovedbestyrelse valgt blandt de delegerede til 

generalforsamlingen. Medlemmerne havde også her mulighed for at stille op senest den 1. maj. Ingen 

kandidater meldte sig. Derfor blev bestyrelsens indstilling tiltrådt. 

 

På den baggrund blev følgende valgt: 

 

• Group Chief Operating Officer Nordic Troels Bjerg, ISS World Services A/S 

• Adm. direktør Peter Kjær Jensen, Post Danmark A/S 

 

som DI Service repræsentanter i DI’s hovedbestyrelse.  

 

Dagsordenens pkt. 4: Eventuelt 

Medlemmerne blev i indkaldelsen gjort opmærksom på, at bemærkninger under punktet kunne brin-

ges frem, men at disse ikke kunne behandles som forslag. Der kom inden bemærkninger. 

 

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og erklærede valgforum for afsluttet. 

 

 

 

________________  
Annette Fæster Petersen 

Dirigent 


