
Referat fra FOA Nordjyllands ordinære generalforsamling 

tirsdag 20. april 2021 
(Generalforsamlingen blev holdt virtuelt på grund af Corona-pandemi) 

 

 

Formand Kristian Gaardsøe bød velkommen til ordinære generalforsamling i FOA Nordjylland. 

 

1. Valg af dirigent 

Foreslået og valgt: Sekretariatschef Michael Hæstrup, forbundet 

Michael Hæstrup takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt varslet jf. lovene. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dirigent Michael Hæstrup gennemgik dagsordenen, som efterfølgende blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af forretningsorden 

”Pkt. 1: Generalforsamlingen vælger 1 dirigent til at lede mødet. Dirigenten konstaterer om generalforsam-

lingen er lovlig indkaldt og fremlægger forslag til forretningsorden og dagsorden til godkendelse.  
 
Pkt. 2: Medlemmer der ønsker ordet, kan bede om ordet ved ”håndsoprækning”- funktionen i Zoom eller 

ved at bede om ordet i chatten. Dirigenten giver ordet. 
  
Pkt. 3: Afstemninger. Dirigenten vurderer på baggrund af debatten, hvorvidt der foretages konkret afstem-

ning eller om tilkendegivelserne i debatten tages som udtryk for, at indstillingen er godkendt. Afstemninger 

der finder sted i forbindelse med personvalg foregår hemmeligt og dirigenten instruerer generalforsamlin-

gen i, hvordan der stemmes. Det er alene de fremmødte på generalforsamlingen, der har stemmeret. 
 

Pkt. 4: Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 
 
Pkt. 5: Dirigenten afslutter generalforsamlingen, når dagsordenen er udtømt og giver ordet til formanden.” 
 
Forretningsordenen blev godkendt. 

 

4. Beretning 

Med henvisning til den skriftlige beretning, der understøtter den mundtlige, aflagde formand Kristian 

Gaardsøe repræsentantskabets mundtlige beretning. 

 

Coronakrisen 

Kristian Gaardsøe talte om tiden under corona og roste FOAs medlemmer: - I har klaret det helt fantastisk 

ude på arbejdspladserne. I har ydet en enorm og prisværdig indsats, hvor I til tider har sat alle egne behov 

til side for at hjælpe, hvor der var og i øvrigt stadig er behov. Stor ros og anerkendelse for det. Tiden har 

også lært os at finde løsninger og komme i gang med virtuelle møde og webinarer, så vi kunne være sam-

men, blot på afstand, sagde formanden. 

 

 

 



OK21 

Kristian Gaardsøe gjorde også status på OK21 - et magert forhandlingsresultat som trods alt sikrer en real-

lønsfremgang og andre gode tiltag. Lokalt opfordrede repræsentantskabet medlemmerne til at stemme ja. 

Og det blev et ja - med en stemmeprocent på 55,5 pct. fordelt på 75,5 pct., der stemte ja - mens 24,5 pct. 

stemte nej. 

 

Kommunal- og regionsvalg 2021 

Derudover varmede Kristian Gaardsøe op til efterårets kommune- og regionsvalg og forudser, at FOA Nord-

jylland skal bruge tiden op til valget, til at påvirke politikerne i en retning, så det kan forbedre de forhold, 

som medlemmer af FOA Nordjylland arbejder under og sætte flere FOA-dagsordner.  

 

Salg af grund og ejendom 

Kristian Gaardsøe varslede om en eventuel ekstraordinær generalforsamling, da vi har igennem flere år fået 

forskellige tilbud fra udviklere og entreprenører om, at de gerne ville købe vores grund og bygninger på 

Østerport i Aalborg. 

I 2017 kom der ekstra forespørgsler og vi besluttede i repræsentantskabet at udvikle en plan for, hvordan 

det kunne lade sig gøre. Vi har nu arbejdet med det i tre år med forhandlinger med kommunen og andre 

interessenter og nærmer os nu en beslutning i det politiske udvalg i kommunen. Vi har haft høring på mo-

dellen og nu er det så startredegørelsen, vi venter på.  

Når den er i hus, skal der laves helt nye beregninger på projektet og så skal vi have en ekstraordinær gene-

ralforsamling, hvor I medlemmer skal tage stilling til projektet. 

Organisering 

Er der noget som ligger os meget på sinde, er det, at vi fortsætter med at organisere os i fagforeninger. Selv 

under corona-krisen har vi set tendenser til, at flere vælger fællesskabet fra. Der findes stærke kræfter i 

samfundet, som forsøger at bilde os ind, at vi er vores egen lykkes smed. Men det passer simpelthen ikke. 

Vi må for alt i verden ikke misse at få så mange organiseret i FOA som muligt. Vi arbejder sammen med de 

tillidsvalgte om opgaven og vi har rimelig høje ambitioner. 

Takker 

Kristian Gaardsøe sluttede beretningen af med at takke medlemmer, kolleger, medarbejdere, repræsen-

tantskab og bilagskontrollant for et godt og konstruktivt samarbejde. Kasserer Kim Jacobsen fik en speciel 

tak, da han stoppede som politisk valgt på denne generalforsamling. 

 

Kristian Gaardsøe takkede endvidere dirigent Michael Hæstrup, som altid står til FOA Nordjyllands rådighed 

– hils kollegerne i forbundet og tak dem for samarbejdet og hjælpen i aften. 

 

Beretningen blev herefter sat til debat, hvorefter den blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Regnskab og budget 

Kasserer Kim Jacobsen gennemgik regnskab 2019 og regnskab 2020. Blev enstemmigt godkendt. 

Efterfølgende blev Budget 2021 gennemgået. Blev taget til efterretning. 

 

 

 

 



6. Indkomne forslag 

Der var indkommet to forslag fra repræsentantskabet til ændring af afdelingslovene: 

 

§ 5, stk. 2: ”Ordinær generalforsamling holdes fysisk eller virtuelt hvert andet år inden udgangen af april. 

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel. 

 

§ 5, stk. 5: ”Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare indtil de fuldt ud ophører i beskæftigelse og 

overgår til en offentlig pension. Medlemmer, der er ansat i FOA Nordjylland, kan ikke opstille til valg, hvor 

man er ansat.” 

 

Begge ændringsforslag blev enstemmigt godkendt. 

 
7. Valg iflg. lovene 

a. Formand Kristian Gaardsøe (modtager genvalg) – 4-årigt valg  

Valgt uden modkandidat. 

 

b. Næstformand Pia Pedersen (modtager genvalg) – 2-årigt valg 

Valgt uden modkandidat. 

 

c. Næstformand Anja Søe (modtager genvalg) – 2-årigt valg 

Valgt uden modkandidat. 

 

d. Faglig sekretær Jesper Hermansen, social- og sundhedsområde (modtager genvalg) – 4-årigt valg 

Valgt uden modkandidat. 

 

e. Faglig sekretær Anne-Grethe Sveistrup, pædagogisk område (modtager genvalg) – 4-årigt valg 

Valgt uden modkandidat. 

 

f. Faglig sekretær Peter Ottosen, serviceområde (modtager genvalg) – 4-årigt valg 

Valgt uden modkandidat. 

 

g. Faglig sekretær Pia Mehlbye (modtager genvalg) – 2-årigt valg 

Portør Janus Klamer havde også indgivet sit kandidatur til posten. 

 

Valgresultat: 

Pia Mehlbye: 124 stemmer – 66 pct. 

Janus Klamer: 64 stemmer – 34 pct. 

 

Pia Mehlbye blev genvalgt til posten som faglig sekretær. 

 

h. Faglig sekretær Leif Vestbjerg-Nielsen (modtager genvalg) – 2-årigt valg 

Valgt uden modkandidat. 

 

i. Faglig sekretær (vakant) – 4-årigt valg 

Kandidater til posten: 

• Janus Klamer 

• Henriette Skat Nedergaard 



• Vibeke Elise Jensen 

• Lars Bo Larsen 

• Søren Koch Dalsgaard 

 

Resultat af 1. valgrunde: 

• Janus Klamer: 41 stemmer – 22 pct. 

• Henriette Skat Nedergaard: 46 stemmer – 25 pct. 

• Vibeke Elise Jensen: 71 stemmer – 39 pct. 

• Lars Bo Larsen: 19 stemmer – 10 pct. 

• Søren Koch Dalsgaard: 7 stemmer – 4 pct. 

 

Dirigenten orienterede om, at fra 2. valgrunde vil kandidaten med færrest stemmer udgå. 

 

Resultat af 2. valgrunde: 

• Janus Klamer: 47 stemmer – 25 pct. 

• Henriette Skat Nedergaard – 46 stemmer – 25 pct. 

• Vibeke Elise Jensen: 78 stemmer – 42 pct. 

• Lars Bo Larsen: 12 stemmer – 6 pct. 

• Søren Koch Dalsgaard: 3 stemmer – 2 pct. 

 

Resultat af 3. valgrunde: 

• Janus Klamer: 45 stemmer – 25 pct. 

• Henriette Skat Nedergaard: 46 stemmer – 25 pct. 

• Vibeke Elise Jensen: 82 stemmer – 45 pct. 

• Lars Bo Larsen: 11 stemmer – 6 pct. 

 

Resultat af 4. valgrunde: 

• Janus Klamer: 50 stemmer – 27 pct. 

• Henriette Skat Nedergaard: 44 stemmer – 24 pct. 

• Vibeke Elise Jensen: 88 stemmer – 48 pct. 

 

Resultat af 5. valgrunde: 

• Janus Klamer: 76 stemmer – 43 pct. 

• Vibeke Elise Jensen: 102 stemmer – 57 pct. 

 

Vibeke Elise Jensen blev valgt som faglig sekretær. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



j. Præsentation af valgte repræsentantskabsmedlemmer fra kommunenetværkene og regionsnetværk 

Repræsentantskabsmedlemmer, der er valgt på kommunenetværkene og regionsnetværkets årsmøder 

først på året: 

 

Vesthimmerlands Kommune: 

Susanne Andersen 

Kaj Andersen 

AnnaGrethe Sperling 

 

Rebild Kommune: 

Inger Brøndum 

Torben Sejrup 

Irma Theilgaard 

 

Morsø Kommune: 

Tanja Nørgaard Christensen 

Anne Marie Kusk 

Ann-Lene Nielsen 

 

Aalborg Kommune: 

Mona Jensen 

Annette Ottosen 

Michael Claesen 

Zita Sandberg Larsen 

Helle Lund Jensen 

Lotte Christensen 

Svend Bering Elming 

Laila Iversen 

 

Regionen: 

Susan Jørgensen 

Søren Koch Dalsgaard 

Jeanette Blok Madsen 

Dorte Trudslev Vingaa 

Helle Johansen 

 

Thisted Kommune: 

Carina Wohlgemuth 

Torben Henningsen 

Christian Sørensen 

 

Jammerbugt Kommune: 

Line Hjorth-Jensen 

Dorte Klitgaard Purkær 

Lene Lykke Kjeldgaard 

 



k. Bilagskontrollanter (2 personer) – 2-årige valg 

Kandidater til posten: 

• Ann Dorthe Sørensen: 74 stemmer – 52 pct.  

• Michael Damm: 36 stemmer – 26 pct.  

• Jørgen Andersen: 31 stemmer – 22 pct. 

 

Ann Dorte Sørensen og Michael Damm blev valgt som bilagskontrollanter. 

 

l. Bilagskontrollantsuppleanter (2 personer) – 2-årlige valg 

Kandidater til posten: 

• Martin Andersen: 27 stemmer – 20 pct.  

• Anne Mette Christensen: 59 stemmer – 43 pct.  

• Jørgen Andersen: 51 stemmer – 37 pct.  

 

Anne Mette Christensen blev valgt som 1. suppleant og Jørgen Andersen blev valgt som 2. suppleant. 

 

8. Præsentation af det nye repræsentantskab 

FOA Nordjyllands repræsentantskabsmedlemmer: 

1. Kristian Gaardsøe 

2. Pia Pedersen 

3. Anja Søe 

4. Jesper Hermansen 

5. Anne-Grethe Sveistrup 

6. Peter Ottosen 

7. Pia Mehlbye 

8. Leif Vestbjerg-Nielsen 

9. Vibeke Elise Jensen 

10. Susanne Andersen 

11. Kaj Andersen 

12. AnnaGrethe Sperling 

13. Inger Brøndum 

14. Torben Sejrup 

15. Irma Theilgaard 

16. Tanja Nørgaard Christensen 

17. Anne Marie Kusk 

18. Ann-Lene Nielsen 

19. Mona Jensen 

20. Annette Ottosen 

21. Michael Claesen 

22. Zita Sandberg Larsen 

23. Helle Lund Jensen 

24. Lotte Christensen 

25. Svend Bering Elming 

26. Laila Iversen 

27. Susan Jørgensen 

28. Søren Koch Dalsgaard 



29. Jeanette Blok Madsen 

30. Dorte Trudslev Vingaa 

31. Helle Johansen 

32. Carina Wohlgemuth 

33. Torben Henningsen 

34. Christian Sørensen 

35. Line Hjorth-Jensen 

36. Dorte Klitgaard Purkær 

37. Lene Lykke Kjeldgaard 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Kristian Gaardsøe afsluttede generalforsamlingen med at takke deltagerne for deres deltagelse til trods 

for, at det i år blev en lidt anderledes generalforsamling, hvor vi ikke kunne være sammen fysisk. 

 

 

 

 

 

Referent: Susanne Tranholm 


