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Dagsorden 

3/21 Velkomst 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA 1 - Repræsentantskabet 04.02.2021 3/21 

 
 

Indledning: Velkomst fra afdelingsledelsen.  

 

Sag:   

 

Indstilling: Orientering.  

 

 
 
Mødebehandling 
 
 
Beslutning  
Ingen beslutning 
 
[Gem]  
 
 

4/21 Gensidig orientering 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 
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Indledning: Gensidig orientering. 

 

Sag:  

 

Bilag:   

 

Indstilling: Til orientering. 

 
 
 
Mødebehandling 
Claus Windfeld: 
Ny sundhedsordning i Pen-Sam fra udgangen af 2021. Der er endnu ikke udfærdiget papirer på 
ordningen, men den er (næsten) identisk med Kost og Services ordning med følgende punkter. 
Pris 20 kr pr måned. Tanken er at nedbringe sygefravær og at fastholde medlememr i arbejde. Mange 
kunder ringer forgæves, da ordningen indtil nu kun har galdt medlemmer i Kost og Service. 
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Aftalt at det sendes ud med referatet. 
 
Steen Vadgaard: 
Fokuspunktet fra generalforsamlingen, hvor programmet løber derud med benspænd fra Covid-19. 
Indledende program er afsluttet. 
 
Jesper Hesselholdt: 
Ikke rimeligt at kunne få beløb fra Bistandsfonden, hvis man får alt betalt. Der skal fremgå 
egenbetaling af regningen. 
Digitalt kursus for at hjælpe TR, som har problemer med at komme på. 
 
Klaus Gerschanoff: 
Går godt med medlemshvervningen – sletteprocent på grund af sletning. Dem fastholder vi nu. 
Medlemsfremgang på 28 medlemmer i januar. Hold 4 om medlemshvervning starter snart. 
 
Claus Westerberg: 
Haft temmelig travlt med en masse opgaver på skolerne. 
 
Martin Bjerg Nielsen: 
Supplere om sundhedsordning – ikke sundhedsforsikring. Fagligt personale hos PenSam vurderer. 
Dernæst til behandler/egen læge. Dato for opstart ikke kendt. 
 
Lars Bjerg: 
Arbejde i fuldt omfang. Der er en stigning i antallet af rotter og der er 3 kolleger, som er holdt op og 
der er kun kommet 1 ny. Kun en kollega er ikke medlem. 
Dagpenge + 
 
Bjarne Ipsen: 
Medlemshvervning – prøvet noget nyt i januar – tager fat i de nye, før de starter på arbejdspladsen – 
3 af 5 blev medlememr allerede inden starten (Godt initiativ. Ref) Der bliver udvidet med ca 5 hver 
måned, så Bjarne vil arbejde videre med sagen. Desværre bliver der desværre også fyret 
medarbejdere. 
 
Lars Lund: 
Dagpenge + er ofte billigere end andre dagpengeforsikringer. 
 
Flemming Bertelsen: 
Medlem, som er kontaktet af ASE (Generelt problem, at andre fagforeninger ringer op i tide og utide. 
Ref) 
 
Benny Gerhardt: 
Afventer vaccination. Udbud på gartnerområdet. 
 
 
Beslutning  
Ingen beslutninger på dette punkt 
 
[Gem]  
 
 

5/21 Hovedbestyrelsesmøde 
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Behandlet af Mødedato Sagsnr 
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Indledning: Gennemgang og stillingtagen til hovedbestyrelsens dagsorden  

 

 

Sag:  

 

 

Indstilling: Til orientering og stillingtagen  

 

 

Bilag: Hovedbestyrelsens dagsorden (eftersendes) 
 
 
Mødebehandling 
Steen Vadgaard orienterede om de fleste punkter. 
 
15/21 Skriftlig orientering 
Steen genngik dele af den skriftlige orientering 
 
16/21 Status omkring COVID-19 
Mundtlig orientering 
 
17/21 Afvikling af lærings- og mødeaktiviteter under COVID-19 
HB har tidligere besluttet et sæt fælles retningslinjer for afvikling af læringsaktiviteter 
for tillidsvalgte under COVID-19. De nuværende Corona-retningslinjer 
gælder frem til d. 1. april 2021. I indeværende sagsfremstilling foreslås det, at 
retningslinjerne forlænges og at de også skal omfatte lærings- og mødeaktiviteter 
i organisationen. 
 
Sag: Da Coronasmitten fortsat ikke er under kontrol, og vi derfor ikke i den umiddelbare 
fremtid kigger ind i et markant lavere smittetal, foreslås det, at de nuværende 
retningslinjer forlænges frem til d. 27. juni 2021. Det foreslås også, at retningslinjerne 
skal omfatte læringsaktiviteter og arrangementer i organisationen. 
Det vil fortsat være den enkelte afdeling og de forskellige regionale uddannelsesfælleskaber, 
der vurderer og beslutter, om de vil udsætte, afholde med fysisk 
fremmøde eller omlægge læringsaktiviteter for tillidsvalgte til online-undervisning. 
Det er forbundet der vurderer om centrale læringsaktiviteter for tillidsvalgte og 
læringsaktiviteter og arrangementer for valgte og ansatte skal udsættes, afholdes 
med fysisk fremmøde eller omlægges til online. 
 
18/21 OK-21 
Steen Vadgaard og Claus Windfeld orienterede 
Forhandlingerne er i gang. Staten starter i dag med håb om en ramme som udgangspunkt for hele 
arbejdsmarked. 
Finansministeren har indtil videre være utilgængelig på grund af minkaftalen. KL og DR har afventet 
en udmelding fra Staten, så der kan diskuteres økonomiske rammer – indtil videre har det ikke været 
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muligt. Men elelrs OK forhandlinger. KL og DR ønsker pulje til sundhedspersonale igen. Det giver 
problemer både i FOA, hvor der er uenighed og i FF, hvor man er er usikre på, om FOA vil gå enegang 
som i 2018 (FOA har fået skylden for bruddet på musketér-eden i 2018). Lavtløns- og 
ligelønsprojekter bliver diskuteret relativt fordringsneutralt, så der er muligheder. Teknisk 
serviceforslag er denne gang kommet med i FOA-fælles forhandlingerne, så det giver bedre 
muligheder, når fællesskabet skal financiere og ikke kun den enkelte overenskomst. Det giver også 
større muskler i forhandlingerne. 
 
19/21 Urafstemning - privatansatte medlemmer omfattet af FOAs overenskomster 
på det pædagogiske område og handicaphjælpere 
Ikke meget relevant for FOA 1. 
Privatansatte medlemmer omfattet af FOA’s overenskomster på det pædagogiske 
område for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i privatinstitutioner 
har ved tidligere OK-fornyelser haft mulighed for at stemme om resultatet 
på det offentlige område, selvom de formelt ikke er omfattet af resultatet. 
Det samme har gjort sig gældende for handicaphjælpere. 
Denne indstilling er et supplement til den indstilling, som HB godkendte i december 
2020. 
 
Sag: Ved tidligere urafstemninger har vi foretaget et par justeringer i, hvilke medlemmer, 
der henholdsvis deltog eller ikke deltog i urafstemningen. 
Baggrunden for, at disse medlemmer har haft mulighed for at stemme om resultaterne 
på det offentlige område er, at vores aftaler med paraplyorganisationerne 
(Danske Daginstitutioner, Daginstitutionernes LO, fobu, Børneringen, SPIA og 
Accountor) fornyes indenfor den samme ramme, som det kommunale område. 
Disse medlemmer er altså privatansatte, men har deltaget urafstemningen på 
det kommunale område. 
 
20/21 Opfølgning på finanslovsaftalen for 2021 
Finanslovsaftalen for 2021 indeholder mange vigtige FOA-dagsordener. Aftalens 
centrale elementer skal følges op lokalt, så de kommer vores medlemmer og velfærden 
til gavn. Der har i januar været afholdt kongresnetværksmøde, som har 
diskuteret opfølgningen på finanslovsaftalen. Der lægges her op til at prioritere 
tre centrale temaer, som understøttes med en række mere håndholdte møder 
og webinarer for afdelingerne. 
 
Sag: Finanslovsaftalen for 2021 indeholder flere vigtige initiativer, som styrker velfærden 
og forholdene for vores medlemmer. Der er tale om flere store ”FOA-sejre”, 
som vi igennem et vedholdende pres er kommet igennem med. Vi får nu bedre 
mulighed for at uddanne ufaglærte, der er penge til 1.000 ekstra stillinger i ældreplejen, 
der er midler til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer og en 
vigtig uddannelsespulje på daginstitutionsområdet samt penge til hygiejnisk rengøring 
og meget mere. Der er i vedlagte bilag udarbejdet en grundig gennemgang 
af de vigtigste elementer i aftalen for FOA samt forslag til lokale handlemuligheder. 
I starten af notatet er en kort opsamling, som man indledningsvis kan læse 
og efterfølgende dykke ned i en mere uddybende beskrivelse. 
Der lægges op til, at vi prioriterer følgende tre områder fra aftalen: 

• Rekruttering på social- og sundhedsområdet 

• Pædagogiske assistenter og minimumsnormeringer 

• Hygiejnisk rengøring 
 
21/21 Lov- og struktur – strukturkongres 
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HB besluttede på sit møde i december, at dette HB-møde træffer beslutning om 
1. Hvorvidt der er grundlag for at gennemføre en strukturkongres i 1.kvartal af 
2022 og 2. Stillingtagen til HBs videre proces frem mod strukturkongressen. Der 
blev desuden givet tilsagn om, at HB får en oversigt over de emner, som HB har 
parkeret forud for kongressen i 2019. 
 
Sag: Hovedbestyrelsen fik i december forelagt 3 modeller til en ny politisk struktur, 
som hver er skitser til hvorledes der kan skabes et stærkere fællesskab, som er 
grundlaget for kongresbeslutningen fra 2019. Det blev samtidig gjort klart, at ingen 
af modellerne skal betragtes som færdige modeller, men derimod forskellige 
bud på fremtidens politiske og organisatoriske struktur, der skal indgå i den 
videre HB-proces i forsøget på at tilvejebringe ét samlet beslutningsforslag. 
1. Stillingtagen til afholdelse af strukturkongres i 1.kvartal 2022 
Et stort flertal i udvalget er af den opfattelse, at der er grundlag for at gennemføre 
en strukturkongres, men først i 1.kvartal af 2022, grundet den forsinkelse i 
processen, som Corona naturligvis har betydet. 
Den nuværende struktur har snart 30 år bag sig og naturligvis har FOA og verden 
omkring os forandret sig, hvilket kalder på, at vi bør forandre strukturen, hvis vi 
skal komme i mål med at styrke FOA i forhold til de 7 temaer, der indgår i kongresbeslutningen: 
Tema 1: Styrkelse af det arbejdspladsnære fællesskab 
Tema 2 : Styrkelse af fagene og fagenes fremtid 
Tema 3: Styrkelse af det aktive demokrati 
Tema 4: Styrkelse af samarbejdet og samarbejdet mellem afdelinger og forbund 
Tema 5: Styrkelse af de tillidsvalgte 
Tema 6: Styrkelse af de resultater FOA opnår 
Tema 7: Styrkelse af møde med arbejdsgiverne 
Et stort flertal i udvalget indstiller derfor at der gennemføres en strukturkongres 
og at den gennemføres i 1.kvartal 2022. 
 
Per Olsen:  
Spændende især punktet om inddragelse af tillidsreprsentanterne. FOA 1 kan godt bruge en del tid 
på oplægget. 
 
Klaus Gerschanoff: 
Er indtænkt på Midtvejskurset sammen med 3 – 4 andre punkter. 
 
FOA 1 indstiller, at Strukturkongressen afholdes 
 
22/21 MED-programmet 2018-2020 - status 2020 
Hovedbestyrelsen satte i 2017 fem mål for FOAs MED-indsats. Mål der udgjorde 
kernen i MED-programmet, som efterfølgende blev besluttet. MED-programmet 
blev dermed et samlet 2-årigt arbejdsprogram for at nå FOAs mål på MEDområdet. 
Læs mere om MED-programmets baggrund, mål og organisering hér 
https://foanet3.foa.dk/Medlemsarbejde/tillidsvalgte/MEDprogram20182020/Sider/Om-MED-
programmet.aspx 
MED-programmet har overlevet Corona – men kørt på nedsat kraft. Sagen gør 
status på hvor langt vi er nået i programmets 2 første år og erfaringerne herfra. 
Samtidig lægger sagen op til en 1-årig forlængelse af programmets levetid. 
 
Sag: Så langt er programmet 
25 FOA-afdelinger er nu i gang med MED-programmer eller starter i det nye år. 
En del afdelinger har udskudt og forskudt aktivitet på programmerne og flere 
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afdelinger har omlagt programaktiviteter, dér hvor det har givet menig at omlægge. 
Den samlede COVID-19 forsinkelse forklarer der for også at kun 2 FOAafdelinger 
står overfor at afslutte deres MED-program. 
Indholdet i overskrifter 

• Styr på det grundlæggende hvorfor har vi MED og hvordan hænger MED sammen 
med forvaltning og politik? (alle programmer) 

• Indflydelse gennem bidrag f.eks. programmer hvor vi bruger af aktionslæring 
eller projekt-tankegang til at nå indflydelses-mål (eks. Bornholm, Horsens- 
Holstebro, Nordsjælland, FOA 1) 

• Baglandet Hvem er baglandet og hvordan udvikler jeg gode bidrag ‘på ryggen’ 
af baglandet? I alle MED-programmer arbejdes med bagland og baglandskontakt 

særligt på arejdspladsniveauet, herunder arbejdes med dagsordenforberedene 
møder for niveau 1 (Horsens-Holstebro afdelinger) 

• Budgetindflydelse Hvordan bruges budgettet til at forfølge bestemte mål 
mere på forkant (Bl.a. FOA Nordsjælland) 

• Den løbende støtte til MED-valgte hvordan kan FOA-afdelingen eller nøglepersoner 
(FTR) bliv bedre til at støtte og spare? (Eks. FOA Vestsjælland ”MEDmesterlære”) 

 
23/21 Beslutning om FOAs deltagelse på Folkemødet 2021 set i lyset af de usikkerheder Corona-
situationen fortsat giver 
HB besluttede 25. august 2020, at FOA deltager på Folkemødet 2021 med eget 
telt i samarbejde med PenSam. COVID-19 situationen giver dog uvished om, 
hvorvidt og i hvilken form der kan gennemføres et fysisk Folkemøde i Allinge i 
2021. Foreningen Folkemøde meddelte i november 2020, at de forventer der 
bliver et fysisk Folkemøde i 2021 under ændrede rammer, samt at de planlægger 
at kombinere med et digitalt Folkemøde. På den baggrund besluttede PL den 16. 
november 2020, at FOA skulle søge om stadeplads som planlagt, men at al øvrig 
planlægning er sat i bero til februar 2021. 
PL skal nu drøfte og beslutte, om der på HB-mødet i februar 2021 lægges op til 
at FOA afstår fra at deltage med eget telt på Folkemøde 2021 eller om FOA 
igangsætter planlægningen i marts. 
 
Sag: Status på FOAs planlægning af Folkemøde 2021 
FOA har ansøgt Folkemødet om at få eget telt ved Brandstationen sammen med 
PenSam, FOA Ungdom, 3F og 3F Ungdom, som vi har haft de seneste 8 år. 
Den 17. december 2020 fik FOA svar på ansøgningen fra Foreningen Folkemødet. 
FOA er forhåndsgodkendt som arrangør, men pga. usikkerhed om hvad der 
kan lade sig gøre, vil Folkemødesekretariatet først den 1. marts 2021 præsentere 
de endelige rammer for det fysiske arrangement i Allinge. FOA får derfor først 
dér svar på, om vi får stadeplads ved Brandstationen samt under hvilke rammer 
FOA kan planlægge arrangementer på Folkemødet. Efter Folkemødets udmelding 
1. marts skal FOA bekræfte, hvorvidt vi ønsker at deltage med eget telt i 
2021, og først herefter hæfter FOA for eventuelle udgifter til stadepladsen og 
teltet på pladsen. 
Fra Folkemødets udmelding har FOA 3,5 måned til at planlægge både en fysisk 
stadeplads i samarbejde med PenSam og 3F samt et antal folkemødearrangementer 
under nogle rammer, der formodes at være væsentligt anderledes end 
tidligere folkemøder. 
 
Indstilling: PL instiller til HB: 

• FOA deltager ikke med eget telt på Folkemøde 2021 og planlægger ikke 
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egne folkemødearrangementer. FOA deltager ikke i planlægningen af 
den Fælles Fødevarescene. Såfremt der bliver et fysisk folkemøde i Allinge, 
deltager FOA gerne i andres planlagte arrangementer. 

• FOA planlægger ikke egne virtuelle arrangementer på den digitale folkemødeplatform, 
men deltager gerne i virtuelle arrangementer tilrettelagt 
af andre aktører. 

• FOA beholder de bookede overnatningspladser og lejer/låner dem ud til 
afdelingerne eller andre, så FOA har adgang til dem i 2022. 

• FOA-Campen gennemføres inden for de rammer myndighederne giver 
mulighed for i juni 2021. 
 

Jesper Hesselholdt: 
Sætter deltagelse i et nyt lys, hvis FOA ikke deltager med eget telt. 
 
Flemming Bertelse og Jan Baagø Jørgensen: 
Mener, vi skal fastholde deltagelse uanset om FOA har eget telt. 
 
Claus Windfeld: 
Undlade debatten om vi selv skal deltage – lige nu kun stillingtagen til om vi skal have eget telt. 
 
FOA 1 indstiller, at FOA har et arrangement lige som det plejer at være. 
 
24/21 Ny 3-parts aftale om nationale arbejdsmiljømål 
Klaus Gerschanoff orienterde: 
Med arbejdsmiljøaftalen fra april 2019 aftalte man at Regeringen og arbejdsmarkedets 
parter, i fællesskab skulle aftale prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. 
Efter en række treparts møder i efteråret 2020 indgik parterne en ny 
trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen den 21.12. 
2020. 
 
Sag: Der har været afholdt en række treparts møder i efteråret 2020. FH har deltaget 
i disse med repræsentanter fra 3F, HK og FOA (Ved Jens Nielsen). I december 
2020 var der så lagt op til egentlige 3 parts drøftelser med Beskæftigelsesministeren. 
Disse resulterede i et møde med ministeren den 21.12.2020, hvor parterne 
indgik en ny aftale om Nationale arbejdsmiljø mål. 
Det har ikke været en nem opgave at sidde med i disse drøftelser men vurderingen 
er, at vi kan være tilfredse med aftalen, på trods af at vi har været nødt til at 
indgå flere kompromisser. Eksempelvis er der ikke lykkes at få aftalt overordnede 
nationale reduktionsmål. Arbejdsgiverne har været imod dette og det 
samme har ministeriet og ministeren. 
Vi har dog fået skærpet retningen for de nationale mål, hvor det nu er en fælles 
ambition, at betydeligt færre skal udsættes for arbejdsulykker, kemiske påvirkninger, 
væsentlige ergonomiske og psykiske belastninger, herunder krænkende 
handlinger, vold og trusler om vold. Tilsvarende har vi fået skærpet kravene til 
ambitionerne for branchernes måltal, hvor det klart fremgår, at de skal være 
ambitiøse og realistiske, og at parterne, i vores indstilling til Arbejdsmiljørådet, 
aktivt og konkret skal forholde sig til hvordan mål og forebyggelsesaktiviteter 
bidrager væsentligt til at realisere de nationale mål. Det er nu op til os at holde 
arbejdsgiverne fast på dette i de respektive Branche Fællesskaberne om arbejdsmiljø 
(BFA’er). 
Med til denne aftale hører det også at vi har fået tilføjet en ekstrabevilling på 95 
mio. til BFA’erne, som en del af seniorpensionsaftalen. 
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Endelig har vi fået tilføjet i selve aftaleteksten, at ”Aftaleparterne er enige om, at 
Arbejdsmiljørådet ved fastsættelsen af branchemål for de udvalgte brancher, 
kan vælge at indstille til beskæftigelsesministeren, at der supplerende fastsættes 
mål for udvalgte jobgrupper, hvor risici og belastninger på samme måde som for 
de udvalgte brancher er udbredte og relevante, og hvor et styrket fælles fokus 
på lignende vis kan bidrage væsentligt til at løfte arbejdsmiljøet. Det kan fx være 
jobgrupper, der oplever væsentlige belastninger i det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø. 
Aftaleparterne er samtidig enige om, at der kan være behov for at 
udpege nye brancher, hvis fx arbejdsmiljøet markant forbedres i en branche, eller 
hvis der viser sig et behov for, at andre brancher prioriteres. Derfor skal Arbejdsmiljørådet 
hvert 3. år foretage en vurdering af, om der er behov for at udpege 
nye brancher og indstille evt. ændringer til beskæftigelsesministeren”. 
Den nye trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen, 
omfatter følgende 4 mål. 

• Arbejdsulykker: Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes 
for arbejdsulykker. Her er branchen, Beredskab, blandt andet udpeget. 

• Kemisk arbejdsmiljø: Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes 
for farlig kemi på arbejdspladsen. Her er branchen, Rengøring, blandt andet 
udpeget. 

• Ergonomisk arbejdsmiljø: Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre 
skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger. Her er brancherne, Rengøring 
samt Døgninstitutioner og hjemmepleje, blandt andet udpeget. 

• Psykisk arbejdsmiljø: Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes 
for væsentlige psykiske belastninger. Her er brancherne, Døgninstitutioner 
og hjemmepleje, Hospitaler, Undervisning, Beredskab samt Transport 
af passagerer, blandt andet udpeget. 

 
Beslutning  
Evt. Beslutninger er skrevet ind ved de enkelte punkter: Punkt 21 og 23. 
 
[Gem]  
 
 

6/21 Punkter til repræsentantskabsmøde/-seminar & TR-
møde/Midtvejsseminar 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA 1 - Repræsentantskabet 04.02.2021 6/21 

 
 
Mødebehandling 
Strukturdebatten på Midtvvejs 
 
Beslutning  
Ingen beslutning på dette punkt 
 
[Gem]  
 
 

7/21 OK 21 
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Indledning: Overenskomstfornyelsen i 2021 står for døren. 

  

Sag: Der gives på mødet en helt aktuel og opdateret mundtlig orientering 

   

 

 

 

Indstilling: Repræsentantskabet tager indstillingen til efterretning 

  
 
 
Mødebehandling 
Steen Vadgaard orienterede: 
Konflikområder er meldt ind til forbundet. 
Indtil videre har der kun være kravspræsentation til hinanden ved de indtil videre afholdte 
forhandlingsmøder. 
Afventer ramme. 
 
Beslutning  
 
 
[Gem]  
 
 

8/21 Manglende klubdokumentation 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA 1 - Repræsentantskabet 04.02.2021 8/21 

 
 

Indledning: Alle klubber har pligt til at indsende generalforsamlingsreferat samt 

årsregnskab til FOA 1 årligt. Dette for at FOA 1 kan sikre, at klubberne lever 

op til de mest grundlæggende principper. 

 

Sag:      Sidst punktet blev behandlet, på Repræsentantskabsmødet d. 19. august 

2020, blev det fremlagt at 3 klubber ikke havde indsendt den krævede 

dokumentation:  

 • Klub 310, Skolebetjentmedhjælpere i København 

 • Klub 316, Specialarbejdere i Kødbyen 

 • Klub 437, Glostrup Ejendomme 

 På mødet blev det besluttet at Klub 316 lukkes og pengene skal tilbage til 

afdelingen. Klub 437 og 310 – refusion og kontingent tilbageholdes og der 

gøres forsøg på at hjælpe dem i gang. 
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Status fremstilles mundtligt på mødet, af Jesper Hesselholdt. 

 

Indstilling:     Til orientering 

 

 
 
 
Mødebehandling 
Jesper Hesselholdt: 
Kedelig sag, at der er klubber, de rikke overholder reglerne. 
3 klubber har problemer – se ovenfor. 
Der er ikke udbetalt refusion og klubkontingent til klubberne siden august 2020. 
Vi kan blive nødsaget til at lukke klubben. 
 
Claus Windfeld: 
Nyt møde med Hans Dønvig på mandag evt. Beslutning om lukning bør afventes til tirsdag. 
 
Flemming Bertelsen: 
Problemer, når det ikk gøres korrekt. Enig med CW elelrs 
 
Per Olsen: 
Bekymrende, at medlemmerne betaler til klub, der ikke fungerer.Er medlememrne er orienteret. 
 
Kim Bach: 
Talte om, at FOA 1 ville skrive ud til medlemmerne – er det sket? Når I tager en snak med Hans 
Dønvig  er det et tema, at en evt. Sammenlægning af klubberne på skoleområdet i København. 
 
Jesper Hesselholdt: 
God ide at slå klubberne sammen, men det er medlememrne, der bestemmer den del. Kan give 
bedre vilkår for den samlede gruppe. 
 
Claus Windfeld: 
Tak for buddet om en evt sammenlægning af klubber, Kim. Rigtigt godt forslag.Niels ortensen havde 
samme forslag, men blev stemt ned. Vi lovede at hjælpe med en generalforsamling og det arbejde 
blev gjort af både FOA 1 og Hans Dønvig, men corona greb desværre ind, så det ikke var muligt at 
holde generalforsamlingen. 
Vi er klar over, at tekniske ejendomslederne får problemet ind på kroppen, da tekniske 
ejendomsmedarbejdere ofte går til deres leder med problemerne. 
 
Jesper Hesselholdt: 
Lukning af klubben er nødvendigt, men kan godt afvente mødet på mandag. 
Klub 901 (TG 4) er også i problemer. Formand er gået og ophørt hos arbejdsgiver. Lars Lund prøver at 
få kontakt med den ny formand. Kan være nødvendigt at lukke denne klub også, hvis ikke der bliver 
taget initiativ til at genstarte klubben. 
 
Kim Bach: 
Har skrevet til Hans Dønvig flere gange for at tilbyde hjælp. Men ingen respons. Vi vil gerne hjælpe i 
den lortesituation. 
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Per Olsen: 
Deadline for klub 437 og 901. 
 
Claus Windfeld: 
Mødet mandag skal udmøntes i to aftaler 

1. Der skal indkaldes til generalforsamling/alternativt sendes brev til medlemmerne med 
fortællingen om, hvorfor situationen er som den er 

2. Klubben lukkes, hvis ikke der kommer en afklaring. 
 
Flere repræsentantskabsmedlemmer udtrykte enighed om, at det kunne være en løsning. 
Rep. vil gerne orienteres om konklusionerne på mødet på mandag. 
 
Jesper Hesselholdt: 
Klub 437 Glostrup ejendomme arbejder på sagen. 
Klub 910 afventer om der kan genstartes og hvem der skal genstarte 
 
Beslutning  
Klub 316 lukkes, men klub 310 afventer konklusionerne fra mødet mandag og klub 437 har fået valgt 
ny kasserer og arbejdet pt med banken for at komme i gang igen. 
Beslutning om, at evt. Lukning af klubberne vil have samme konsekvens også for klub 901. Lars Lund 
prøver at følge op inden tirsdag. 
Der slås endelig søm i for klubberne på næste rep.møde den 12. april. 
 
[Gem]  
 


