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Efter generalforsamlingen fortsættes med punktet: Spørg ind 

 

 

Ad 1. Valg af dirigent 

Ib Simonsen og Allan Olsen valgt 

Ib konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med baggrund i kalender 2009 

og 2010 samt Etteren nr. 5/2009 

 

Ad. 2. Valg af stemmeudvalg 

Henrik Wolsing Jensen bord 2 (incl. dirigenter) 

Per Rasmussen bord 1 

Carsten Madsen bord 3 

Ove Thuensen bord 4 



 

Ad. 3. Repræsentantskabets beretning 

Der henvises til den skriftlige beretning, som er udsendt med Etteren nr. 5 og til den 

udvidede beretning, som ligger på www.foa1.dk. 

 

Ken Petersson fremlagde den mundtlige beretning. 

Brandfolk:  

BO besluttede at de ikke ville indgå i et samlet FOA 1 men ville træde ud kollektivt efter 

samarbejdsaftalens opsigelse. Kollektivt er dog ikke korrekt, da ledergruppen ville blive i 
FOA 1 samt en række andre medlemmer af BO, som også ville blive pt. i alt ca 400 

medlemmer primært i København og Frederiksberg. 

Klubber etableret for ledere i Frederiksberg og København og for medarbejdere i 

København. 

Mange beskyldninger er føget gennem luften og der kommer mange modsatrettede 

synspunkter. FOA 1 har valgt at holde lav profil ved ikke at gå ind i mudderkastningen. 

Ros fra flere af brandfolkene. 

BO har også forladt den etablerede fagbevægelse ved at melde sig ud – overenskomsten er 

FOA’s ligesom forhandlinger mm varetages af FOA.  

I dag fungerer de som en gul organisation. 

3F har indtil videre forsikret, at de kun bor til leje. Men der bliver nu indkaldt til 

ekstraordinær generalforsamling med henblik på at søge om optagelse i Chaufførernes 

Fagforening i 3F. 

Grænsesag bliver derfor indledt i snarest. 

 

Regions- og kommunalvalg: 

Ingen større ændringer – Furesø nu socialdemokratisk, mens Glostrup er gået til Venstre. 

Gyser i Region Hovedstaden – slipper for en SF-formand på højrefløjens mandat – 4 mands 
driftledelse ville være en ren katastrofe + aftale om yderligere udlicitering. 

 

Udspil fra 3F: 

Forbundene i LO skal samle sig i et forbund (privat/offentlig). Fællesskab for at være store 

lokalt med større styrke lokalt. 

FOA synes tanken er helt fin. 

Arbejder med tankerne i FOA 1’s repræsentantskab. 

 

Engagementsmedlemmer af repræsentantskabet (ildsjæle) og sektorarbejde 

http://www.foa1.dk/


Repræsentantskabet arbejder med at udvide repræsentantskabet med op til 8 ekstra 

medlemmer. 

Dernæst vil vi arbejde med sektorarbejde for at styrke i fht forbundet og styrke de små 

grupper bl.a. ved et tættere samarbejde 

 

Herlev hospital. 

Der har været en række arbejdsleder med udgangspunkt i dårligt samarbejde og normeringer, 

hvor bl.a. arbejdsgiver ikke ville besætte vakante stillinger, selv om der kom flere opgaver. 

Der var heller ikke et reelt ønske om at forhandle. 

 

Rigshospitalet 

Sag en betalt frokost, hvor OK ikke er blevet overholdt. Der dukker formodentlig flere sager 

op fra Glostrup og Apoteket. 

Opfordring til at checke på arbejdspladsen, om tilfældet kunne være det samme andre steder. 

 

 

Kommentarer: 

Kim Olsen, Gentofte: Hilser projektet om ekstra rep.medlemmer velkommen 

 

Beretning godkendt enstemmigt 

 

 

 

Ad. 4. Årsregnskab 

Der henvises til det skriftlige årsregnskab, som er udleveret ved indcheckningen. 

Jesper Hesselholdt fremlagde den mundtlige årsberetning. 

 

Gammelt stof, da regnskabet går fra 1. januar – 31. december 2008. 

 

Ledelsesberetning: 

Kontingentfremgang/medlemstilbagegang – mange nye i slutningen af 2007 og starten af 

2008. Senere er nogle fragået igen 

Stort overskud på 571.000 kr 

 

Regnskabspraksis: 



Ingen ændringer 

 

Resultatopgørelse: 

Overskud på 571.000 kr (nederst side 10) 

Større kontingentindtægter 

Kurser – solgt en del til andre FOA-afdelinger i alt 182.000 kr 

Lønninger stort fald på ca. 1 million – skyldes fratrædelsesgodtgørelser i 2007 samt ubesatte 

stillinger samt ny lejer PMF København Syd, hvor der både er huslejeindtægt og vi udfører 

en del opgaver for dem 

Midtvejskursus i 2008 (ikke afholdt i 2007). Derfor stigning 

Administration steget 100.000 kr skyldes primært lønandel til regionskonsulent fra 2008. 

Kontingenter, tilskud mm. Stigning skyldes primært flere klubber. 

Ejendommens drift. Fald skyldes primært PMF 

Skat af ejendommens drift. Stigning fra 2007 skyldes huslejeindtægter. Hvis der er overskud, 

så betales der skat af ejendommens drift. 

Fonde. Der er kun trukket fra Lederfonden for de deltagende ledere på Midtvejskurset. 

 

Balance: 

Egenkapitalen steget fra 1.749.000 kr til 2.320.000 kr 

Bistandsfonden er der stadig mange penge i, så brug fonden. 

 

Overordnede betragtninger: 

Gennem 7 år har vi haft 4 år med underskud og 3 år med overskud – over hele perioden er 

der et overskud på ca. 900.000 kr 

 

Budget 2010 

Budget balencerer med følgende forudsætninger 

- Uændret medlemstal 

- Mere uddannelse til tillidsvalgte 

- Mere salg af kurser 

- Uændret personale 

- Udlejning af tomme lokaler 

- Uændret kontingent (uændret siden 2006, som var første ændring siden 2001) 

 



Pris og lønudvikling 

Nuværende kontingent i FOA 1: 206 kr 

Kontingent ville være steget til 226 kr hvis prisudvikling blev fulgt 

Kontingent ville være steget til 262 kr, hvis lønudvikling blev fulgt 

 

Kommentarer: 

H.C. Bang: Godt regnskab fra 2008 og budget for 2010. Men vil gerne høre om 2009. 

 

Jesper Hesselholdt: Ser ud til et lille overskud på 60 – 70.000 kr ifølge nuværende 
økonomioversigt (prognose) 

 

Årsrapport godkendt entemmigt 

 

 

Ad. 5. FOA 1’s målsætninger 

Claus Windfeld fremlagde målsætningerne for 2010. 

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

 FOA 1 vil øge andelen af tillidsrepræsentanter, der deltager i tillidsmandsmøderne 

 FOA 1 skal via aftaler for og med de tillidsvalgte arbejde for at forbedre forholdene for den 

enkelte 

 Vi vil øge vores organisations % 

 

Målsætninger godkendt enstemmigt 

 

 

Ad. 6. Indkomne forslag 

Steen Vadgaard fremlagde repræsentantskabets forslag til lovændringer: 

 § 4, stk. 2 ændres til: ”Såfremt et medlem er slettet på grund af restance, kan optagelse 
som nyt medlem i afdeling og forbund kun finde sted mod betaling af det skyldige beløb” 

 § 7, stk. 2 ændres til: ” Politisk ledelse består af de generalforsamlingsvalgte, jf. § 5 stk. 4 

– dog undtaget fanebærere” 

 § 8, stk. 3 ændres til: ”Den faglige sekretær med økonomiansvar giver ved hvert ordinært 
repræsentantskabsmøde en oversigt over organisationens økonomi – dog undtaget det 

første møde hvert år.” 

 § 14 (vedrørende samarbejdsaftale med brancher) udgår 



 § 15 stk. 2 tilføjes: ”Dog kan den faglige sekretær med økonomiansvar selvstændigt råde 

over en særlig konto med et maksimalt indestående på kr. 50.000,00 kr.” 

 § 17, stk. 2 ændres til: ”Et medlem kan kun ekskluderes af generalforsamlingen. En 

eksklusion kan altid indbringes for forbundets hovedbestyrelse.” 

Endvidere konsekvensrettes paragrafnumre, ligesom ”amt” ændres til ”region” i lovene. 

 

Vedtagelser: 

§ 4, stk. 2: Vedtaget enstemmigt 

§ 7, stk. 2: En stemme imod – alle andre for 

§ 8, stk. 3: Vedtaget enstemmigt 

§ 14: Vedtaget enstemmigt 

§ 15, stk. 2: Vedtaget enstemmig med ændring nedenfor (ændring markeret) 

Kommentarer: 

Carsten Elmerdal Olsen: Formulering om ”selvstændigt råde over”. 

Jesper Hesselholdt: Præcisering af, at økonomiansvarlig kan råde over beløbet men kun udfra 

de gældende vedtagelser. Argumentationen for lovændringen er, at det ikke er muligt at 

handle på nettet med vores nuværende regler, da det ikke er muligt at få et betalingskort. 

Dirigenten – ændringforslag: ”Dog kan den faglige sekretær med økonomiansvar 

selvstændigt trække fra en særlig konto med et maksimalt indestående på kr. 50.000,00 kr.” 

§ 17, stk. 2: Vedtaget enstemmigt 

 

 

Allan Winsløv fremlagde repræsentantskabets forslag til aflønning af 

generalforsamlingsvalgte: 

Repræsentantskabet stiller følgende forslag om aflønning af generalforsamlingsvalgte: 

Restsummen (3,25 % pr. 1. april 2009 & 1,25 % pr. 1. april 2010) kan vælges frit af den 

enkelte generalforsamlingsvalgte blandt: 

 Yderligere pensionsindbetaling 

 Yderligere særlig feriegodtgørelse 

 Særlig ”julegodtgørelse” – et årligt beløb, som udbetales med lønnen i slutningen af 

november 

 

Vedtaget  med 56 stemmer og 3 undlader 

 

 

Dirigenterne fremlagde repræsentantskabets forslag om godkendelse af følgende klubber: 



 Tekniske servicemedarbejdere på Materialegården i Albertslund 

 Teknisk servicemedarbejder på idrætsområdet i Tårnby 

 Mesterklubben Frederiksberg (brand) 

 Kommunale brand- og ambulancefolk i København – KbaK (brand) 

 

Alle klubber godkendt enstemmigt 
 

 

Ken Petersson fremlagde repræsentantskabets forslag om eksklusion af 2 medlemmer for 

illoyal optræden:  

Brian W. Scheil & Rune T. Strøm. 

Begge er tillidsrepræsentanter i Vestegnens Brandvæsen. 

Det er repræsentantskabets holdning, at begge arbejder imod FOA 1s holdninger og 

beslutninger, samt at de forfølger kollegaer på arbejdspladsen, fordi disse er medlemmer af 

FOA 1. 

 

1 undlader, 58 stemmer for 

 

 

Ad. 7. Valg 

a. Formand – Ken Petersson: Genvalgt 

 

Forslag fra Mogens Kogut: 

Vedr. valg af formand fra Mogens Kogut, hvor han opfordrer generalforsamlingen til at 

stemme imod Ken Pettersons kandidatur til formandsposten. 

”Jeg vil opfordre alle til at stemme imod Kenn P. Petersson kandidatur og forsøg på genvalg 
som formand i FOA 1, pgs af den mangel på redelighed, ærlighed, krænkelse af foreningens 

vedtægter, den fortielse ang. dybt alvorlige hændelser der er overgået nogle medlemmer 

samt den i und tro og vilje foragt der er udvist FOA 1’s godt 4.200 medlemmer i forgangne 

valgperiode. Jeg vil redegøre om facts og beviser fra talerstolen vedr. mine udsagn, på 

Generalforsamlingen den 25 – 11 – 2009. 

Venlig hilsen 

Mogens Kogut” 

 

Spørgsmål fra Kim Olsen, Gentofte: Har vi ikke allerede vedtaget sidste år, at den sag ikke 

vil blive genrejst igen. 

Vil ordet blive frataget Mogens Kogut, hvis det er den samme sag? 

Dirigenterne: Ja, ordet vil blive frataget Mogens Kogut 



 

Mogens Kogut begrunder: Ken er løbet fra alt, så han er ikke værdig som formand. Mogens 

er arbejdsløs på 5 år og bliver betragtet som uarbejdsvillig. Ken godkender kommunens 

idioti. Voldsmand fra arbejdsgiverside er stadig ansat – savner hjælp og har ikke fået nogen 

støtte. 

 

Ken Petersson: Kan ikke kommentere på den konkrete sag. Sagsbehandling fra Niels 

Mortensen, TR og daværende næstformand, Lars Svane. Du var ikke tilfreds med 

sagsbehandling. 

Sagen er derfor gennemgået af Ken Petersson og Allan Olsen, Faglig sekretær. Opfordring til 

at bruge Klageinstansen, da Ken og Allan ikke kunne finde grundlag for klagen. 

 

Elias Pedersen: Vi har haft den sag oppe flere gange på generalforsamlingen. 

Indskrives i referatet, at sagen ikke vil blive behandlet flere gange. 

 

Lars Lund Jensen, rigshospitalet: Sådan et forslag hører ikke til på generalforsamlingen. 

 

Per Jensen, Hvidovre: Ønsker heller ikke at bruge tid på den sag længere. 

 

Allan Winsløv: Vil heller ikke mere. 

 

Dirigenterne: Det er vedtaget sidste år, at du ikke vil få taleret i sagen længere. Du har også i 

år fået lang snor. 

 

Mogens Kogut: Fastholder, at Ken ikke er værdig og savner at kunne finde noget af sagen. 

 

Dirigenterne: Du er blevet vejledt i 4 år om, at du skal bruge forbundets klageinstans. Vi 

håber, at Mogens Kogut har forstået, at sagen ikke vil blive behandlet på flere 

generalforsamlinger. 

Du vil ikke få taleret mere i den konkrete sag på fremtidige generalforsamlinger. 

 

b. Faglig sekretær – Klaus Gerschanoff: Genvalgt 

c. Bilagskontrollant – Jørgen Nydal: Genvalgt 

d. Bilagskontrollantsuppleant – Bent Alslev: Genvalgt 

e. Bilagskontrollantsuppleant – Ove Kristensen: Genvalgt 



 

Der er ikke indkommet andre kandidater inden fristen udløb. Derfor er alle genvalgt 

 

 

Spørg ind: 

Kim Olsen, Gentofte: Godt samarbejde i regionen bl.a. med ny regionsansættelse, Martin 

Hansen. Opfordrer til, at flere ansatte fra regionen deltager i samarbejdet. 

 

Jørgen Poulsen, seniorklubberne: Opfordrer til, at flere efterlønnere melder sig ind i 
Seniorklubberne.  

 

Ib Simonsen: Hvorfor slår seniorklubberne sig ikke sammen. Det er noget værre rod at finde 

ud af, hvor man hører til. Ib har kolleger, som har fået flere forskellige meldinger og derefter 

opgivet. 

 

Jens Jensen, seniorklubberne: Sammenslutning er prøvet. Men alt i alt er der for mange til at 

kunne være i huset, hvis alle 5 klubber slår sig sammen. 

Men der er samarbejde, hvor formænd og næstformænd mødes og udveksler erfaringer samt 
et møde med FOA 1. Vi har fået mange ting igennem overfor FOA 1 - dog mangler der 

rullegardiner 

 

Bent, tidl. Amagerforbrændingen: Sørgeligt, at der ikke er kommet en ny TR på 

Amagerforbrændingen efter Bent holdt op. Synes det er trist, at Signe er holdt op, så hun 

ikke kan samle op på nye medlemmer. 

 

Ken Petersson: Det er prøvet at få valgt TR på Amagerforbrændingen. Men det er svært alle 

steder at få folk til at engagere sig og ikke kun i fagbevægelsen. 

Der er stillingsopslag til Medlemshververstillingen, så der skal gang i arbejdet igen 

 

John Bo Hansen, Herlev: Ros til Ken og Johnny for hjælpen med at opnå et godt resultat på 

baggrund af strejkerne. 

 

 

Ib Simonsen Allan Olsen Claus Windfeld 

Dirigent Dirigent Referent 


