
 
 

Forslag fra repræsentantskabet 

til FOA 1s ordinære generalforsamling 

den 22. november 2012 

 

Forslag om lukning af klubber 

Repræsentantskabet foreslår at lukke følgende to klubber: 

Klub 329, Tjenestemænd på Glostrup Hospital 

Klubben omfatter tjenestemandsansatte portører m.fl. ansat på Glostrup Hospital. 

FOA 1 har aldrig modtaget klubbens vedtægter, som formentlig ikke eksisterer. 

Klubben har aldrig indsendt anden dokumentation end regnskab for 2010 og 

generalforsamlingsreferat fra 2011. 

Repræsentantskabet har indefrosset klubbens midler siden maj 2011. Medlemmerne trækkes 

stadig for kontingent (20,-) via fagforeningskontingentet, og har tidligere modtaget tilskud. 

Det er siden oktober 2011 ikke lykkedes at få svar på, hvem der er valgt til hvilke poster i 

bestyrelsen. 

Der er 5 medlemmer i klubben. 

Klub 922, Frederiksberg 

Klubben er en ikke obligatorisk klub på Frederiksberg på tværs af arbejdspladser. 

FOA 1 har aldrig modtaget reviderede vedtægter for klubben, som således ikke opfylder FOA 

1s retningslinjer vedrørende bilagskontrollanternes pligt til at kontrollere, at klubbens 

fradragsberettigede midler anvendes jævnfør formålsparagraffen. 

Klubben mangler endvidere at indsende generalforsamlingsreferater fra 2009 og frem og 

regnskaber fra 2008 og frem. 

Klubben opkræver kontingent (50,-) via fagforeningskontingentet, men modtager ikke tilskud 

fra FOA 1. 

Der er 45 medlemmer i klubben. 

 

For begge klubber gælder, at FOA 1 siden starten af 2008 har forsøgt at få klubberne til at leve 

op til FOA 1s retningslinjer vedrørende klubber. 

 

Forslag om godkendelse af klubber 

Repræsentantskabet foreslår at godkende følgende 3 nye klubber, som er blevet 

forhåndsgodkendt på repræsentantskabsmødet 8. november 2012: 

Arbejdspladsklubben ”Halvaad” 

En klub for FOA 1-medlemmer i Herlev Idrætscenter. 

Klubben har afholdt stiftende generalforsamling, og har vedtaget klublove, som efterlever FOA 

1s retningslinjer. 



 
 

Klubben har besluttet et kontingent på kr. 15,- pr. måned pr. medlem. Klubben skal have 

tilskud fra FOA 1. 

Arbejdspladsklubben ”Brand og Ambulancefolk Frederiksberg” 

En klub for brand og ambulancefolk som er FOA-medlemmer ved Frederiksberg Brandvæsen. 

Klubben har afholdt stiftende generalforsamling, og har vedtaget klublove, som efterlever FOA 

1s retningslinjer. 

Klubben har besluttet er kontingent på kr. 50,- pr. måned pr. medlem. Klubben skal have 

tilskud fra FOA 1. 

Arbejdspladsklubben ”Brandfolkenes klub Vestegnen” 

En klub for FOA 1-medlemmer ved Vestegnens Brandvæsen. 

Klubben har på en generalforsamling besluttet at lade sig organisere under FOA 1 i stedet for 

BO, og har vedtaget klublove, som efterlever FOA 1s retningslinjer. 

Klubben har ikke noget kontingent. Klubben skal have tilskud fra FOA 1. 


