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Referat af generalforsamlingen 

 

1. Valg af dirigenter 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Repræsentantskabets beretning 

4. Årsrapport 

5. Fremtidige aktiviteter - FOA 1’s målsætninger 

6. Indkomne forslag 

7. Valg 

 

 

Deltagere i alt: 76 

Stemmeberettigede: 68 

Ikke stemmeberettigede: 8 

 

Ad 1. Valg af dirigenter 

Lars Svane og Dennis Hindsgavl valgt 

 

 

Ad. 2. Valg af stemmeudvalg 

H. C. Bang, Per Rasmussen, Ole Juul og Per Olsen 

 

 

Ad. 3. Repræsentantskabets beretning 

Skriftlig beretning udsendt i Etteren. 

 

Mundtlig del: 

Lokale lønforhandlinger 
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 Udmøntningsgarantiordningen,  

I hovedtræk! udgangen af november, stadig mange kommuner mangler! 

Det kan give problemer i fht. Diskussion af uenigheder. Vi kan komme til at 

bruge meget tid på det, især hvis pengene ikke er brugt. 

 

Overenskomstforhandlinger 08 

 Mandeløn til kvindefag ikke realistisk i fht FOA 1, hvor kun Tilsynsførende 

assistenter er en kvindegruppe i forbundets terminologi 

 Løn, løn, løn 5.000.  

 København og Frederiksberg i KL 

Der har været frygt for, at overgangen til KL vil give dårligere overenskomster, men 

indtil videre har KL holdt løfter om, at der ikke skal ske forringelser, f.eks. 

Hovedaftale for tjenestemænd. Hvor det er de samme 5 organisationer, der fremover 

vil have forhandlingsretten, hvilket har betydning for vores håndværkere f.eks. 

Specialarbejdere bliver! De bliver ikke indskrevet i landsoverenskomsten 

 Ellers vil KL frasige sig andre overenskomster (- Miljøkontrollører og Kedelpassere. 
Ref) 

 

 

Medlemsudviklingen 

 Arbejdspladsbesøg i uge 46 og 47 har givet en del, så der er noget, der tyder på, at vi 

er ved at ændre medlemsudviklingen, selv om vi dog ikke kan tale om direkte 
medlemsfremgang. Det har givet 92 nye medlemmer. 

Det er også muligt at få FOA 1 på besøg fremover. Ring og lav en aftale med os. 

 Vi har fået en række nye grupper: 

 Rigshospitalet 

Tjenestemænd og portørarbejdsledere er kommet over eller er ved det 

Portører har vi forhandlinger med. De vil blive i 3 F, som prøver at køre 

arbejdsretssag. Afhængig af udfaldet, så vil portørerne blive eller komme til 

FOA 1 

 Parkeringsvagter, som i øvrigt er udset til at skulle strejke, hvis 

overenskomsforhandlingerne skulle gå i hårdknude 

 Brandmestrene 

 

Valget  

 Regeringen 
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Er det det vi vil? Åbenbart! Velfærd eller skattelettelser 

 

Beretningen godkendt med 67 for, 0 imod og 1 undlader 

 

 

Ad. 4. Årsrapport 

Jesper Hesselholdt redegjorde for årsrapport 2006 

 Revison og principper for samme 

 Ledelsesrapporten 

 Underskud på 269.619 kr 

 Balancer 

 Fonde 

 

Årsrapport entemmigt godkendt 

 

 

Ad. 5. Fremtidige aktiviteter – FOA 1’s målsætninger 

Repræsentantskabet indstiller, at de målsætninger, som blev godkendt i foråret, fortsætter 

indtil næste generalforsamling. 

Det er: 

At en medlemsundersøgelse inden overenskomstens udløb i 2008 viser, at lokal løndannelse 

vurderes som mere gennemskuelig og retfærdig, end en tilsvarende undersøgelse fra 2004 

viste 

• FOA 1 vil 
o øge andelen af tillidsvalgte, der har gennemført grunduddannelsen 

o øge andelen af tillidsrepræsentanter, der deltager i tillidsmandsmøderne 

o arbejde for, at tillidsvalgte vælges så tæt på det enkelte medlem som muligt - 

herunder 

også valg i samarbejde med andre FOA-afdelinger og andre organisationer 

• FOA 1 vil i de kommende år anvende flere ressourcer end i regnskabsåret 2005 på  

medlemsorganisering til at fastholde nuværende medlemmer samt hverve nye medlemmer 

 

Spørgsmål/kommentarer: 

Kim Olsen, Gentofte: TR valgt i samarbejde med andre FOA-afdelinger eller organisationer. 

Hvad dækker det over. 

Steen Vadgaard: Det kan ske i tilfælde, hvor vi ikke selv kan vælge en TR. 
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Kim Olsen: Savner også målsætning om at styrke arbejdet i regionerne. 

Steen Vadgaard: Kunne godt være en målsætning. Grunden til, at vi har valgt disse og ikke 

nogle andre, er, at vi har valgt at have færre end før, hvor vi havde mange, som vi alligevel 

ikke kunne gennemføre. Og disse har repræsentantskabet valgt at prioritere. 

Foreslår, at Kim Olsen stillier forslaget til næste år. 

 

Bjarne Biel: Vi er også dækket ind vi konsulent i regionen. 

 

Målsætninger enstemmigt godkendt 

 

 

Ad. 5. Indkomne forslag 

Der var indkommet 4 forslag 

 

A: Mogens Kogut om eksklusion af Niels Mortensen, Ken Petersson og Steen Vadgaard. 

Forslaget er stillet i forlængelse af de forslag, Mogens Kogut stillede på to tidligere 

generalforsamlinger.  

 På ordinær genralforsamling 2006 blev forslaget ikke behandlet efter aftale med 
Mogens Kogut.  

 På senere møder mellem FOA 1 og Mogens Kogut anbefalet at bruge forbundets 

klageinstans, hvilket mogens Kogut ikke har ønsket. 

 Behandlet på generalforsamling november 2006, hvor der blev fortolket på om sager 
om eksklusion kan eller ikke kan anlægges af enkeltmedlem med udgangspunkt i 

sagsbehandlingen. § 17, stk. 1 i lovene om eksklusion:  

”Ethvert medlem, som handler i strid med forbunds- eller afdelingslovene, eller som 

bevidst udviser illoyal optræden, kan ekskluderes.” 

 Generalforsamlingen afviste forslaget og foreslog Mogens Kogut at bruge 
klageinstansen 

Dirigenterne bad generalforsamlingen om at tage stilling til, om forslaget skal behandles på 

generalforsamlingen 

 Generalforsamlingen afviser i 2007, da det ikke rimeligt, at generalforsamlingen skal 

tage stilling til det samme forslag endnu en gang 

 Punktet vil ikke blive taget op endnu en gang på en kommende generalforsamling 

 

Mogens Kogut argumenterede med, at Lars Svane, tidligere næstformand var skyld i, at 

sagen blev forældet, Niels Mortensen og skolebetjentforeningen hjalp ikke Mogens Kogut 
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nok og på den baggrund har Mogens sendt brev til repræsentantskabet om sagen for at få 

opbakning på dagens generalforsamling 

 

Kommentarer fra generalforsamlingen: 

Ole Dandanell: Hvem har fået korrespondencen og oplever det i øvrigt som en personlig hetz 

fra Mogens Koguts side mod disse navngivne personer og det er også noget ævl 

 

Allan Winsløw: Har fået brevet og mener, at sagen skal stoppes nu 

 

Mogens Kogut: Det er ikke noget ævl. Sagen er som skitseret. 

 

H.C. Bang: Sagen hører til i klageinstansen og skal afvises. 

 

Per Rasmussen: Mogens Kogut føler sig dårligt behandlet, men sagen er tidligere behandlet. 

Skal afvises 

 

Bente Maarssø: Ønsker ikke sagen behandlet og henviser til klageinstansen 

 

Mogens Kogut: Sagen handler om vold på arbejdspladsen og FOA 1 lukkede øjnene for det 

 

Afstemning: 57 for afvisning af forslaget, 1 imod, 10 undlader at stemme 

 

 

B: Forslag til vedtagelse af protokollat til Generalforsamlingen. 

Repræsentantskabet indstiller på baggrund af beslutning på repræsentantskabets seminar 
følgende forslag til generalforsamlingen, forslagene behandles som en samlet pakke. 

 

 Faglig sekretær Steen Vadgaard vælges som Næstformand, på valg næste gang i 2011 

 Der vælges 4 faglige sekretærer, heraf en med økonomiansvar iht. § 5, stk. 6 

 Der genvælges dermed ikke til den ledige post som faglig sekretær, efter Karin Biil 

 Ledersekretariatet bemandes ikke fast med 2 faglige sekretærer. 

 

Forslagene skal ses som en helhed, der enten besluttes samlet eller falder samlet.  
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I det omfang forslagene falder, gennemføres valg til de 2 poster som faglig sekretær samt til 

næstformandsposten.  

I det omfang forslaget besluttes, fortsætter de nuværende valgte faglige sekretærer i deres 

valgperiode. Steen Vadgaard indtræder i en ny fuld valgperiode. 

 

Begrundelse. 

Repræsentantskabet stiller forslaget, primært med baggrund i de udfordringer FOA 1 står 
overfor i den nærmeste fremtid. Det vides for øjeblikket ikke om medlemstallet det næste år 

falder voldsomt eller stiger voldsomt. Derfor anbefaler repræsentantskabet denne løsning, 

der vil give Politisk Ledelse størst mulighed for at tilrette bemandingen (og dermed 

økonomien) efter medlemstallet. 

 

Samtidig bortfalder den del af Protokolat vedrørende Branche 9’s indtræden i FOA 1 pr. 1. 

juli 2003, som omhandler bemandingen og valg til ledersekretariatet. Protokollatet kommer i 

stedet til at fremstå som følgende: 

Der er et ledersekretariat i FOA 1, til ledersekretariatet vælges, af og blandt 

medlemsgrupper med ledende og arbejdsledende funktioner, 1 faglig sekretær. Faglig 

sekretær Allan Olsen er valgt som Faglig Sekretær i Ledersekretariatet, på valg igen i 

2010. 

Protokollatets beskrivelse af økonomi og lederfonden fastholdes uændret. 

 

Kommentarer fra generalforsamlingen: 

Ole Juul: Kan to færre klare arbejdet? 

 

Ellen Pedersen og Steen Warcelmann: Det kan give stress. Karin Biil måtte holde op af 
samme grund 

 

Ken Petersson: Det er ikke meningen, at vi nødvendigvis skal være færre. Vi har allerede en 

medarbejder i vikarstilling og et jobopslag på ny hvervemedarbejder. 

Fagligt valgte er højere lønnet end ansatte. Lønkronerne er der stadig og kan bruges på ny€ 

medarbejdere. 

 

Perry Helgesen mener, at det er en drastisk beslutning. Men tanke på, at oplæringsperioden 

er lang, bør i hvert tilfælde en ny faglig sekretær vælges 

 

Jan Deciderius’s holdning er, at det er meget at skære ca 1/3 væk 
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Nancy Riis: Ansættelse – Husk de 5.000 kr, vi alle skal have til overenskomstforhandlingen 

 

Steen Vadgaard: Det er ikke tanken, at det skal være en besparelse. Penge kan bruges til 

ansættelse af nye medarbejdere f.eks. administrative medarbejdere.  

 

Per Rasmussen: Fordele/ulemper ved ansættelse contra valg er diskuteret i 

repræsentantskabet. Og repræsentantskabet har anbefalet denne løsning. 

 

Per Olsen: Der har tidligere været stillet lignende forslag. Støtter op om forslaget og det kan 
jo vurderes igen om et år 

 

Michael Nybo: Savner et alternativ og mener, at det vil give dårligere service. Opfordrer til 

at Ken Petersson kommer med alternativ 

 

Lars Svane: Anbefaler forslaget og anbefaler også, at en stilling vurderes fra gang til gang, 

hvis den skal besættes. Spørger om der i det hele taget skal være så mange valgte fremover. 

 

Jesper Hesselholdt korrigerer, da det kun er ¼ af de fagligt valgte stillinger, der nedlægges. 
Vi kan få mere ud af en ansat, da de deltager i færre møder, hvor fagligt valgte skal deltage i 

alle. Generelt er der også flere fagligt valgte i FOA 1 end i lignende afdelinger 

 

Ole Dandanell: Hvis vi nedlægger flere valgte stillinger kan vi ikke genkende vores faglige 

repræsentanter. 

 

Kim Olsen foreslåe en åben debat, hvor vi finder ud af: Hvad er det vi vil? 

 

Ole Juul har et ambivalent forhold til ændringen med 4.500 medlemmer og 6 valgte 

 

H.C. Bang: der er flere hænder, når der er flere ansatte og færre valgte. Der er generelt også 

stor jobsikkerhed for valgte (for stor?) 

 

Ken Petersson: Generalforsamlingen vælger ansat af faglige sekretærer (4, 6 eller 32??). 

Dette er ikke en endegyldig plan. Der kan være andre muligheder de kommende år. 

 

Enstemmigt vedtaget (pt. 66 stemmeberettigede – 2 er gået) 
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C: Godkendelse af klubber:  

Repræsentantskabet indstiller følgende klubber til godkendelse: 

 TG4. Den blev oprettet som en følge af, at man nedlagde: klubben for tekniske 

arbejdsledere, gartnerarbejdslederklubben samt formandsklubben. 

 Parkeringsservice assistenter blev som bekendt overflyttet til FOA 1 den 1. oktober, 
De opretter en arbejdspladsklub i FOA 1. 

 Tjenestemandsforeningen på Rigshospitalet, hvor der oprettes en arbejdspladsklub 

 Arbejdspladsklubben for tekniske servicemedarbejdere og ledere ansat på skolerne, 
pedelværkstedet og pædagogisk center i Lyngby-Taarbæk kommune 

Alle 4 klubber er forhåndsgodkendt i repræsentantskabet. 

 

Enstemmigt vedtaget (Kun 65 stemmeberettigede, da 3 var gået) 

 

 

D: Retningslinier for klubber: 

Repræsentantskabet stiller forslag om skærpede retningslinier for obligatoriske klubber i 
FOA 1: 

 Klubben skal afholde mindst 1 årlig generalforsamling 

 Klubben skal have vedtaget vedtægter/love for klubben 

 Klubben skal have en bestyrelse valgt i henhold til vedtægterne 

 Klubben skal årligt udarbejde regnskab, som skal godkendes 

 Klubben skal have et fagligt formål og 

 Klubben skal sikre, at klubbens midler anvendes jævnfør formålsparagraffen 

Til sikring af ovenstående skal klubberne hvert år til FOA 1 indsende 

generalforsamlingsreferat, godkendt årsregnskab samt eventuelle ændringer i vedtægter. 

Undlader en klub ovenstående, stoppes et eventuelt klubtilskud, indtil retningslinierne igen er 

opfyldt. 

Fortsætter klubben med ikke at overholde retningslinierne, tager repræsentantskabet stilling 

til, om den obligatoriske klub skal lukkes. 

 

Enstemmigt vedtaget 
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Ad. 6. Valg 

Valg af faglig sekretær x 2 bortfalder som konsekvens af vedtagelse af nyt protokollat 

Bilagskontrollant: Kjeld Klysner Nielsen genvalgt 

Bilagskontrollantsuppleant: Bent Alslev genvalgt 

Fanebærer: Carsten Madsen, Frederiksberg Parkering nyvalgt 

 

Afslutning 

Ken takkede dirigenterne og deltagerne for god ro og orden 

 

 

 

 

Dennis Hindsgavl   Lars Svane   Claus Windfeld 

 

Dirigent    Dirigent   Referent 


