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Referat af generalforsamling den 24. november 2010  
 
Deltagere: 57 stemmeberettigede 
 
 
Ad. 1. Valg af dirigent 
Allan Bertelsen og Allan Olsen valgt 
Generalforsamlingen tilkendegav, at det er Ok, at Allan Olsen vælges som dirigent, selv om han 
er en af de generalforsamlingsvalgte. Allan Olsen er indstillet på grund af forfald fra den Dennis 
Hindsgavl side. 
 
Dirigenterne konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
Derefter orienterede dirigenterne om forslag fra Mogens Kogut – som allerede er gennemgåett i 
repræsentantskabet. Repræsentantskabet afviser at behandle forslaget, da det allerede er 
behandlet på generalforsamlingen i både 2006, 2007, 2008 og 2009. På generalforsamling 2009 
konkludere generalforsamlingen også, at forslaget ikke ville blive behandlet på kommende 
generalforsamlinger. 
Generalforsamlingen tilslutter sig, at forslaget ikke bliver behandlet. 
 
Mogens Kogut er i øvrigt heller ikke til stede på generalforsamlingen. 
 
 
 
Ad. 2. Valg af stemmeudvalg 
Dan Boye, Ove Thuesen, Henrik Wolsing Jensen, Kim Botoft Pedersen 
 
 
 
 



Ad. 3. Repræsentantskabets beretning 
Den skriftlige beretning udsendt med Etteren i uddrag og har ligget på hjemmesiden siden 27. 
oktober 2010 
Ken Petersson fremlagde den mundtlige beretning og lovede at gøre det kort 

 International valutakrise ramte også FOA 1. Mange stillinger bliver nedlagt – flere end 
nogen siden. Økonomi i kommuner og region ramt af store nedskæringer. 
Håber, at de mennesker, som nu er blevet fyret, kommer tilbage igen, da vi er sikre på, at 
vi skal bruge mange nye hænder fremover, hvilket alle prognoser viser. 
Regioner skærer ned flere gange om året, så medarbejdere sukker over, at der bliver 
skåret flere gange pr. år 

 OK 2011. Skylder på forhånd, da reguleringsordningen afhænger af det private 
arbejdsmarked. Der har kun været små lønstigninger. Overenskomst på 1- 3 år, hvor vi 
kan være heldige, at 2 eller 3-årig overenskomstperiode giver noget mere 

 Grænsesager i FOA 1 – Brandfolkene og BO – hvor BO nu er blevet medlemmer af 3F. 
Forsøgt mægling, hvilket har taget tid. Der er ikke mulighed for at mægle, har 
mæglingsmand meldt tilbage til LO. Sagen handler om: Kan 3F optage BO? Alle 
tidligere sager har vist, at det ikke kan lade sig gøre. Men man kan aldrig være helt 
sikker. 

 Busområdet indeholder også en grænsesag, da TF har meldt sig over i 3F. Arriva har 
overenskomst med FOA og 3F har overenskomst på andre anlæg. 3F indgik 
parallelaftale på Ryvang. Arriva tabte i Arbejdsretten, der afgjorde, at FOA-
overenskomsten stadig gælder. Buschaufførerne er derfor kommet over i FOA 1. 75 
buschauffører er blevet i FOA 1. Om vi kan varetage buschaufførernes arbejdsforhold. 
Faglig voldgift afgøres i morgen. 

 Region H kan give et lignende problem på portørområdet. Nyt fælles lager i 
Fabriksparken. 3F har meldt til arbejdsgiveren, at deres holdning er, at det er deres OK, 
der gælder 

 Kongres 2010 – som sikkert ikke indskriver sig i historien som epokegørende er 
tvivlsomt, men FOA lægger sig forrest i debatten om fremtidens velfærdssamfund – med 
godkendelsen af Vilje med Velfærd og de 10 bud – opfordring til at læse pjecen. Anden 
diskussion om udtryks-/talefrihed/-ret for offentligt ansatte. Ret og pligt til at sige fra, så 
vores kolleger kan være en garant for velfærdssamfundet. 

 
Spørgsmål/debat: 
Ole Dandanell: Beskæmmende at vores medlemmer falder ud. Mange nyansatte ansættes i 
løntilskud og vi får ikke altid organiseret dem. Hvor mange af Rigets portører er kommet in i 
FOA og er sagen afsluttet 
 
H.C. Bang: Besparelser peger tilbage på vores regering. Opfordrer til, at x ved valget sættes det 
rigtige sted. H.C.’s arbejdsplads udsat for mange nedskæringer lige nu. Cirka 1/3 skal skæres på 
undervisningsmidler 
 
Svar fra Ken: 
Til Ole Dandanell – Der kommer jævnligt nye medlemmer. Nylig kampagne gav over 20 nye 
medlemmer. Der vil blive målrettet kampagne igen. Det kan være svært for os at sikre, at nye 
ansatte bliver ekstraordinært ansatte.  



 
Svar fra Klaus Gerschanoff: 
Arbejdsgivere undlader at aftale med TR, når der ansættes jobtilskudspersoner. Og det er muligt 
at stoppe det, hvilket er lykkedes i Københavns Kommune. Opfordrer TR til at sende sager ind, 
hvis arbejdsgiver ikke overholder spilleregler og undlader at inddrage TR. Forbundet tager 
gerne sagerne 
 
Jens Anker Clausen: Overgangsaftale mellem LPSF og FOA. Aftale genoptages mellem LPSF 
og FOA er der ved at komme gang i. Ærgerligt, at der nu kommer ny sag. Det går ud over 
medlemmer og også organisationerne, når vi slås om medlemmerne. Ønsker, at FOA og 3F 
fremover vil arbejde sammen i stedet for at slås. 
 
57 stemmer for 
0 imod 
0 undlader 
 
 
 
Ad. 4. Årsregnskab 
Regnskabet har ligget til afhentning i FOA 1 og er ellers udleveret ved indcheckning på 
generalforsamlingen 
Jesper Hesselholdt fremlagde hovedpunkterne i årsregnskabet 

 Regnskabet er godkendt i foråret af både bilagskontrollanter og revisorer 
 Overskud på ca. 368.000 kr, som foreslås hensat til Ejendomsfonden 
 Regnskabspraksis – ingen ændringer 
 Resultatopgørelse 

o Overskud 368.159 kr – 2008: 571.131 kr 
o Kontingenter 9.234.302 kr ca. 330.000 kr større end sidste år – skyldes især 

tilgangen af brandfolk fra BO 
o Uddannelsesmidler indtægter steget pga deltagere fra andre afdelinger 
o Lønninger: Steget med 770.000 kr i fht. 2008 – men mere end 300.000 kr lavere 

end budgetteret. Skyldes især at stilling som medlemskonsulent ikke er besat 
o Egenkapital 5.392.512 kr 

 
Budget 2011 

 Stort set i balance – uændret medlemstal, forventer større salg af kurser, uændret 
personaleforbrug og lokaleleje 

 Men som set af generalforsamlingsmateriale foreslås kontingentstigning pga ansættelse 
af ny sagsbehandler 

 Kontingent er steget fra 178 til 206 kr indtil 2009 
Hvis kontingentet havde fulgt: 

 Prisudvikling ville kontingent være steget til 229 kr (2009) 
 Lønudviking ville kontingentet være steget til 277 kr (2009 og 291kr i 2010) 

 
 
Spørgsmål/debat: 



Ole Dandanell – hvorfor stigning på blad og lommebøger. 
 
Svar fra Jesper: Ny lommebog til brandfolkene og generelle stigninger er grunden 
 
57 stemmer for 
0 imod 
0 undlader 
 
 
 
Ad. 5. Fremtidige aktiviteter 
Fokusområderne fremlægges af Steen Vadgaard 
Repræsentantskabet fremsætter forslag om følgende fokusområder: 
1. FOA 1 vil i de kommende generalforsamlingsperioder fokusere på – i fællesskab med 

øvrige FOA-afdelinger – at forbedre kvaliteten og/eller øge serviceringen af medlemmer og 
tillidsvalgte gennem øget samarbejde 

2. FOA 1 vil i den kommende generalforsamlingsperiode arbejde for at bedre TR-vilkårene. I 
generalforsamlingsperioden vil FOA 1 indhente og samle oplysninger om vores 
tillidsrepræsentanters vilkår. Få overblik over eksempelvis: 

a. Hvor mange medlemmer repræsenterer TR 
b. Dækker de et spredt geografisk område 
c. Hvor mange udvalg sidder de i, o.s.v. 

Vi vil så optage forhandlinger for de TR, som har de ringeste vilkår. 
3. FOA 1 vil i den kommende generalforsamlingsperiode arbejde med en afklaring af 

samarbejdet og forventningerne mellem tillidsrepræsentanterne og FOA 1. 
 
Spørgsmål/debat: 
Kim Olsen – 7 FOA-afdelinger i Region H har et samarbejde – bl.a. kursusrække. Godt at 
udveksle erfaringer fra arbejdspladserne og få et fornuftigt samarbejde 
 
Niels Mortensen – ønsker AMR indskrevet – selv om det allerede kan være tanken 
 
Svar fra Steen 
Til Kim – glæder at der allerede er et samarbejde 
Til Niels – godt forslag, men det kommer en kende for sent. Vi har stor forståelsen for 
holdningen, men det bliver en stor mundfuld lige nu. Bør tages op i repræsentantskabet senere. 
 
Niels Mortensen ønsker, at AMR fremover får samme muligheder og trækker ellers forslaget 
 
Kim Olsen til det 3. punkt. Modigt at tage den diskussion om afklaring af samarbejdet, så det 
kan blive belyst, hvad der er muligt i FOA 1, så vi også undgår de diskussioner, der går på 
forventninger. 
 



55 stemmer for 
0 imod 
2 undlader 
 
 
 
Ad. 6. Indkomne forslag 
Kontingentstigning 
Fremlægges af Jesper Hesselholdt. 
Repræsentantskabet foreslår, at det månedlige kontingent for et fuldtidsmedlem stiger med 15 
kr. fra 206 kr. til 221 kr. pr måned. 
Hovedparten (11 kr.) af kontingentstigningen skyldes ønsket om ansættelse af yderligere en 
faglig sagsbehandler i FOA 1. 
Baggrunden for forslaget er, at repræsentantskabet ikke mener, at personaleressourcerne hænger 
sammen med opgavemængden. Dette medfører en utilstrækkelig medlemsservice, og giver sig 
blandt andet udslag i for lange vente- og sagsbehandlingstider. 
Repræsentantskabet ser ingen mulighed for i stedet at reducere i opgavemængden, og ser heller 
ingen mulighed for at finde tilsvarende besparelser i budgettet. 
Den sidste del af kontingentstigningen skyldes lukning af et budgetunderskud i 2011 (1 kr.) og 
ønsket om muligheden for at kunne tilbyde yderligere medlemsaktiviteter (3 kr.). 
Kontingentet har været holdt i ro på 206 kr. siden 2006. 
 
Spørgsmål/debat: 
Ole Dandanell. Kan personen beskæftiges 100 %? Kunne der købes arbejdskraft ad hoc til 
enkelte opgaver? 
 
Dennis Østerberg. Formand for klub, hvor en del kunne finde på at melde sig ud – herunder 
tjenestemænd. Dårligt signal at sætte kontingentet op. Der kan være gode grunde til det – blot 
ikke lige nu 
 
H.C. Bang: En af grundene er, at der er så mange, der netop nu bliver fyret. Tjenestemændene 
går heller ikke ram forbi 
 
Niels Mortensen – tidligere er kontingentet holdt i ro. Støtter op om forslaget, da der er behov 
for bedre service. 
 
Bjarne Biel: Støtter op om forslaget 
 
Svar fra Jesper: 
Til Ole Dandanell. Jesper er overbevist om, at der vil være fuldt arbejde nok til at fylde en 
stilling op. At ansætte fra gang tril gang vil være dyrt. 



 
Er enig i, at det ikke er godt med kontingentforhøjelse, men det er nødvendigt, da der er flere 
arbejdsopgaver end før 
 
Per Rasmussen: I første omgang imod kontingentforhøjelse, men er kommet til den erkendelse, 
at det aldrig bliver det rigtige tidspunkt at indføre kontingentforhøjelse. Det er nødvendigt med 
den nuværende arbejdsbyrde 
 
Ove Thuesen: Henviser til forrige punkt, hvor der er nye arbejdsbyrder. Støtter derfor 
kontingentforhøjelse. 
 
53 stemmer for 
1 imod 
3 undlader 
 
 
 
Mulighed for udbetaling af beskattet telefontilskud til generalforsamlingsvalgte 
Fremlægges af Ken Petersson. 
Repræsentantskabet foreslår, at der til generalforsamlingsvalgte, der benytter egen telefon til 
arbejdsrelaterede opkald, kan udbetales et beskattet telefontilskud til dækning af 
omkostningerne 
 
Spørgsmål/debat: 
Henrik Wolsing Jensen: Hvor meget? 
 
Svar fra Jesper 
1.000-2.000 kr i alt for alle pr. år 
 

51 stemmer for 
0 imod 
6 undlader 
 
 
Godkendelse af klubber 
Fremlægges af Claus Windfeld. 
Repræsentantskabet stiller forslag om godkendelse af: 

• Klub for mellemledere ved Københavns Brandvæsen, jævnfør forhåndsgodkendelse på 
repræsentantskabsmødet den 2. december 2009 



• Klub for portørerne på Rigshospitalet, jævnfør forhåndsgodkendelse på 
repræsentantskabsmødet den 12. april 2010 

 
57 stemmer for 
0 imod 
0 undlader 
 
 
 
Ad. 7. Valg 
På ordinært valg er: 
• Faglig sekretær Allan Olsen – villig til genvalg 

o Der er ikke indkommet øvrige kandidater 
Allan Olsen genvalgt 
 
• Fanebærer Kjeld Klysner Nielsen – ønsker ikke genvalg.  

o Repræsentantskabet har modtaget tilsagn fra Lars Skov, at han opstiller til posten 
o Der er ikke indkommet øvrige kandidater 

Lars Skov valgt 
 
 
Ken Petersson afsluttede generalforsamlingen, takkede dirigenterne for god ledelse af 
generalforsamlingen 
 
 
 
Spørg ind 
 
Niels Mortensen: Ros os selv, afdelingen, de valgte og ansatte, TR – af og til overvejer nogle af 
de nævnte at holde, men bliver. 
 
Dennis Østerberg: Frederiksberg Kommune vil gerne købe SOSU-afdelingens hus (og KLS). 
Skal vi sammenlægges. 
 
Svar til Dennis fra Ken: Tanker om sammenlægninger mellem FOA-afdelingerne. KLS og FOA 
1 har talt sammen om at flytte sammen men ikke sammenlægges. Planer på stand by. Derfor 
tænkes der i ny plan om at flytte sammen med flere afdelinger herunder SOSU. Har derfor ikke 
noget konkret bud lige nu – men sandsynligt, at det bliver en model sammen med KLS. 
SOSU formodentlig i gang med en model, hvor de bor til leje – mens FOA 1 er mere til at bo i 
ejerbolig. Frederiksberg Kommune er også interesseret i KLS’ hus. 
 
Allan Bertelsen: En fornøjelse at være dirigent. Tak til deltagerne. 
 



Jørgen Poulsen, pensionistklubben: Mangler medlemmer og vil gerne have de kommende 
efterlønnere som medlemmer. Desværre er tendensen nedadgående. Kommende efterlønnere er 
velkommen til at komme og checke os ud. 
 
 
 
Dirigent   Dirigent   Referent 
 
 
 
Allan Bertelsen  Allan Olsen   Claus Windfeld 
 
 
 
 


