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1. Valg af dirigenter 

 Ib Simonsen og Olaf Hess blev valgt 

 Claus Windfeld referent 

 
 

 

2. Valg af stemmeudvalg 

 Allan Winsløw, Lis Rasksen og Jens Rytter Hansen blev valgt 

 



FOA-afdeling 1, Storkøbenhavn 

 
 

 

Ordinært repræsentantskabsmøde 16. januar 2001 

side 2 

3. Beretning 

- Der henvises til den skriftlige beretning i Etteren 

- Dernæst gennemgik formand Ken Petersson 

- Ejendomsselskaber i Frederiksberg og Københavns Kommune. Frederiksberg inddra-

ger alle tekniske grupper, mens det pt er mere uklart, hvor Københavns Kommune er 

på vej hen. Ingen grupper inddrages i arbejdet, der pt foregår på chefniveau 

- Udfordringsret, hvor Herlev Skøjteklub har budt ind på Herlev Skøjtehal.Det er ikke 
FOA’s ønske, at medlemmer er ansat i noget så ustabilt som en ishockeyklub. Man 

kunne få tanker om skjulte tilskud til en betrængt idræstsklub 

- HS. Her kan gives den samme remse som altid. Der er økonomiske problemer, hvor 

der mangler 4 -500 mill kr. 

 

Beretning godkendt 
 

 

4. Årsregnskab 2002  
Jesper Hesselholdt redegjorde for regnskabet f. eks. 

- Regnskabsprincipper ændret, revision fra bilagskontrollører og statsautoriseret revisor – 

ingen forbehold fra disse  

- Verserende sag med Stadsingeniørens Direktorat/KTK er afsluttet med forlig 

- Obligationer solgt i 2002 

- Medlemsudvikling positiv 

- Formue medtaget fra Branche 1 og 4 er fordelt i fonde 

- Afskrivninger: 15 % på inventar, 30 % på EdB og bygninger over 44 år (ca. 300.000 kr 

pr år) 

 
Per Jørgensen spurgte til ekstraordinære poster 

Jesper Hesselholdt: Det skyldes rester fra tidligere år, tilbagebetalt skat, renter af forliget 

med KTK. 

 

Regnskab godkendt 

 

 

5. FOA 1’s visioner og målsætning 

Der henvises til det udsendte materiale side 18 samt til forslag fremlagt på generalforsamlin-
gen. 

Lars Svane redegjorde for arbejdet med mission, visioner og målsætninger og forklarede for-

skellene på de enkelte dele. 

 

FOA 1 og ligestillingen 

”FOA 1 ønsker at alle mennesker skal have lige muligheder og rettigheder på arbejdsplad-

sen uanset baggrund.” 

 

Repræsentantskabet indstiller en ændret formulering af visionen om De lokale lønforhand-

linger  
"FOA 1 vil styrke det lokale faglige engagement i lønforhandlingerne og kæmpe for et bedre 

lønsystem". 
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Niels Mortensen: Mangler et afsnit om tillidsrepræsentanternes vilkår i visionen om ”Arbejds-

pladsrepræsentanter” 

 

Der blev derfor foreslået et ændringsforslag, som lyder:  

FOA 1 vil arbejde for at sikre de tillidsvalgte bedst mulige forhold og vilkår. 
Forslaget blev vedtaget 

 
 

6. Ændring af lovene  

Repræsentantskabet stillede følgende ændringsforslag: 

Vedrørende klubber: 

 

A. Lovenes § 9, stk. 1 ændres: 

Efter teksten ”En klubs love må ikke stride mod FOA 1s love.” tilføjes: 

 

”En klubs love skal indeholde følgende formålsparagraf: 

Klubbens formål er at varetage medlemmernes faglige interesser. 

 

En klubs love skal indeholde følgende paragraf: 

De valgte bilagskontrollanter/revisorer skal tilsikre, at klubbens fradragsberettigede midler 

anvendes jævnfør formålsparagraffen.” 

Forlaget vedtaget 
 
 

B. Ændringsforslag til lovenes § 15, stk. 1 vedr. bilagskontrollantsuppleanter:  

”Generalforsamlingen vælger i ulige år 2 bilagskontrollantsuppleanter for 2 år”.  

Forslaget vedtaget 
 

 

 

7. Indkomne forslag  
 

A. I love for bistandsfonden tilføjes: 

§ 5. 

Ansatte i FOA 1. 

Stk. 1. Ansatte i FOA 1 kan blive medlem af bistandsfonden ved indbetaling af det særlige 

kontingent. 

Forslaget vedtaget 

 

Bistandsfondens ydelser vedrørende behandlinger ændres til: 

Behandlinger 
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”Ved individuel fysioterapeutisk behandling ydet på godkendt klinik af autoriseret fysiotera-

peut, kiropraktisk behandling udført af kiropraktor godkendt af Dansk Kiropraktorråd, psy-

kologbehandling samt zoneterapeutisk behandling, ydes et tilskud svarende til halvdelen af 

medlemmets andel af udgifterne til undersøgelse, røntgen og behandling, efter dokumentati-

on. 

Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 1.500 kr. inden for 12 på hinanden følgende månede. 

Forslaget blev vedtaget 

 

Forslag fra Mario Sørensen om udvidelse af Bistandsfonden: 

 

”Jeg ønsker udvidet behandlingsmuligheder under Bistandsfonden - med akupunktur og kra-

nio-sakral terapi..” 

 

Mario Sørensen 

Sejlgårdspark 25 

3520 Farum 
 

 

Repræsentantskabet indstiller, at forslaget fra Mario Sørensen forkastes  

 

Der blev stillet ændringsforslag om, at bistandsfonden skal udvides med akupunktur. 

 

Ændringsforslaget blev vedtaget, så Bistandsfonden udvides med akupunktur 

Mario Sørensens oprindelige forslag blev forkastet 

 

 
B. Forslag om ændring af formand Ken Peterssons valgperiode, så han er på valg i 2005 i 

stedet for 2004 

Forslaget vedtaget 
 

 

C. Optagelse af Branche 9 i FOA 1 

Enstemmigt vedtaget 
 

D. Optagelse af Branche 70 i FOA 1 

Enstemmigt vedtaget 
 

E. Optagelse af Branche 6 i FOA 1 

Enstemmigt vedtaget 
 
 

8. Valg  

A. Faglig sekretær 

Steen Vadgaard genvalgt uden modkandidater til 2007 

 
B. Bilagskontrollant 

Poul Erik Andersen genvalgt til 2007 
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C. 2 bilagskontrollantsuppleanter 

Bent Alslev og Kjeld Klysner Nielsen valgt til 2005 

 

 
 

 

 

9. Spørg ind  

 Leif Michelsen, Lyngby Kirkegård: problemer med ny løn – ikke mulighed for 

nye opgaver elelr ekstraordinære opgaver. Passer blot de normale opgaver, hvilket der ik-

ke er meget lønudvikling i. 

 Ken Petersson: Enig i problematikken. Kendes også fra idrætsområdet. Opfordrer 
til at der kommer forslag til nyt (eller nye) lønsystemer. 

 Niels, tidl. portør KAS Gentofte: Talte mod hospitalslukninger som konsekvens af 

H:S. nye problemer og i Storstrøms Amt 

 Niels Mortensen, skolebetjent Kbh: Glæder sig over, at Branche 9 nu er med i 
FOA 1 og også over det fremtidige samarbejde på lederområdet. Enig med KPP i, at det 

ikke blot er sort-hvidt med hensyn til afskaffelse af ny løn. Tr-vilkår: mener at TR er me-

re pressede pga decentralisering. Nødvendigt med bedre arbejdsvilkår. Spurgte til infor-

mationsværksted – trykning af blad samt kursus. Mente i øvrigt at FOA 1 ikke er særligt 

gode til lønsumsstyring 

 Lars Svane: Rammeaftaler bliver ikke prioriteret højt nok f. eks. seniorpolitik. TR 
opfordres til at indgå i udvalgsarbejde lokalt om rammeaftaler. Manglende udnyttelse af 

aftalerne koster reelt vores medlemmer penge. 

 Olaf Hess: Opfordrer til, at medlemmerne melder sig ind i Studierejseklubben – 

ikke mindst de nye fra Branche 6, 9 og 70. Man kan meldes ind hos Sussie Salmonsen, 

som også kan sende nye medlemmer videre til ham selv. 

 Kenneth christiansen, Kødbyen: Mener, at der ikke tages hensyn til medarbejder-
ne i Ejendomsselskabet i København. Opfordrer FOA 1 til at gå ind i sagen. 

 Claus Windfeld: Det er i dag muligt at få trykt blade og pjecer til en overkomme-

lig pris. I det konkrete tilfælde kan man henvende sig til Claus Windfeld. Der bliver dog 

ikke købt ny farvekopimaskine pt, da det er for dyrt at komme ud af nuværende leasing-

kontrakt. Kurser vedr. EdB og blad vil blive udbudt i løbet af efteråret. 

 Allan Olsen, Branche 9: Nyvalgt glad faglig sekretær for beslutningen om at opta-
ge Branche 9 i FOA 1. Nævnte visionen om, at FOA 1 vil have forbundets bedste leder-

indsats. Senere på året vil der komme et par møder om lederindsatsen: 10. + 16. juni 

2003. Der dannes et kommende lederudvalg på 6 – 8 personer – ikke kun for tidligere 

FKA’ere. pointerede, at ledergrupperne løber med al ny løn – men at det ikke er de grup-

per, som han repræsenterer. Plæderede for de kommende overesnkomstforhandlinger i 

2005, hvor valgfrihed sikkert vil være temaet. Vil gerne deltage i en arbejdsgruppe i den 
forbindelse. 

 Jan Høxbro Knudsen rådhusbetjent Frederiksberg: Undrer sig over at læse i Ber-

lingske, at kommunalt ansatte medarbejdere har 1 mia til gode i ny løn. Hvordan får vi fat 

i dem? 

 Ken Petersson: Kender ikke svaret. Forlodsfinancieringen har heller ikke betydet, 
at pengene nødvendigvis er udmøntet. Reguleringsordningen giver helelr ikke fuldt ud-

bytte. Mener i øvrigt, at det er paradoksalt at se reklamer for sundhedsordninger, når der 
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samtidig skæres ned på det offentlige sygehusvæsen. Ked af, at Niels Mortensen mener, 

at FOA 1 ikke er gode til lønsumsstyring. Der arbejdes en del med det. TR-vilkår er me-

get forskellige, hvilket også betyder, at nogle TR ikke ønsker, at FOA 1 blander sig. An-

dere har behov for og vil få hjælp. Nye PC'er i FOA’s PC-undervisningslokale giver øge-

de muligheder for brug af informationsteknologi. Vedr. ejendomsselskaberne i Kbh og 

Frederiksberg kan KPP oplyse, at Karen Jensen, skolebetjent sidder med i arbejdet på 

Frederiksberg, mens der fra København mest lyder jungletrommer og rygter om arbejdet. 

 Steen Warcelmann ønskede at vide, om Tr-suppleanter kan deltage på årets TR-

lejr. Svaret var nej. 

 Kenneth Christiansen, Kødbyen: København er længere fremme med planerne 

end pt udtrykkes. Styregruppe er nedsat uden medarbejderrepræsentanter. Roste for-

bundsformanden, der er til stede på generalforsamlingen som FOA 1-medlem, for et godt 
stykke arbejde det sidste halve års tid – om end det har skabt en del røre i andedammen 

(fagbevægelsen) 

 Niels Mortensen, København: Opfordrede FOA 1 til at prøve at få indflydelse i 

forhold til ejendomsselskabet i København. Nævnte også den gamle diskussion om re-

præsentantskabets sammensætning. 

 
 

 

10. Afslutning 
 

- Ken Petersson rundede af og takkede for en god generalforsamling 

 

 

 

 

 
 

Ib Simonsen       Olaf Hess         Claus Windfeld 

Dirigent         Dirigent          Referent 
 

 

 
 


