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Dato: 8. april 2013 

Udarbejdet af KASH   

Dagsorden: 
1. Velkomst (KPP) 

2. HB-møde (KPP) 

3. OK 2013 (CW/ALO) 

4. Er du OK ? – Kampagne (CW/ALO/KG) 

5. Kongresforberedelse (JH) 

6. Økonomiorientering (JH) 

7. Gensidig orientering 

  

 

Til stede: 
 Tiltræder/fratræder Tidspunkt 

Allan Arne Bertelsen   

Bjarne Biel   

Bjarne Pedersen AFBUD  

Bruno Nielsen AFBUD  

Carsten Madsen AFBUD  

Claus Windfeld   

Dennis Vagtborg Christensen AFBUD  

Eric Keinicke   

Erik Per Jørgensen   

Flemming Bertelsen   

Hans Christian Bang   

Helle Torngaard Rasmussen   

Henning W. Hansen AFBUD Afløser P. Lundbeck 

Henrik Wolsing Jensen   

Ib Nielsen   

Jens Jensen   

Jesper Hesselholdt   

Kaj Duvander   

Kaja Kjær Kamp   

Ken Patrick Petersson   

Kim Bjarne Botoft Pedersen   

Kim Hessellund Olsen   

Klaus Halle Gerschanoff   

Marianne Luckow Ikke mødt  

Mogens Wendelboe Aalborg   

 
 

Referat 
 

Repræsentantskabsmøde 
Den 4. april 2013 kl. 09.00 

i FOA 1, Vilhelm Thomsens Alle 9, 2500 Valby 
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Niels Roland Mortensen Ikke mødt  

Ole Allan Castor Olsen AFBUD  

Per Lundbeck AFBUD, suppleant deltager Trådt ud af Rep. 

Per Rasmussen   

Pia Isabell Baun   

Steen Dubert Ikke mødt Mødt senere 

Steen Vadgaard Syg  

Thomas Brücker Larsen Ikke mødt  

Hanne-Mari Padilla-Kirkeby  Vedr. kongresforb. 

Karina Schwarmat, referent   

 

Referat: 
 

1. Velkomst (KPP)  
Ken Petersson bød velkommen til mødet, som havde en kort dagsorden, bl.a. en orientering 

fra HB-møde. Han orienterede kort om vandskaden i kælderen før påske. Forsikringsselskabet 

har lavet rapport og mener ikke der skal laves noget særligt, det mener håndværkerne til 

gengæld. Vi kan godt afholde møder i kælderlokalet. 

 

Klaus Gerschanoff orienterede om koden til nettet.  

Afbud fra Bjarne Pedersen, Bruno Nielsen, Carsten Madsen, Dennis Vagtborg, Henning W. 

Hansen og Allan Olsen. Steen Dubert havde oplyst, at han mødte senere. 

Forslag til ændring i dagsordenen: Punkt 5 flyttes til punkt 3, OK 2013 byttes med 

kongresforberedelse. 

   

2. HB-møde (KPP) 
Ken Petersson orienterede vedr. HB-møde 9.-10.4.2013: 

- OK 13 – Ken Petersson spørger, om der er opbakning til en sympatistrejke, hvis der 

opfordres til det ?  

H.C. Bang mener ja, hvis der kommer et resultat ud af det. 

Allan Bertelsen tror der kommer et regeringsindgreb inden. 

Kim Olsen spørger til varslet for en evt. sympatistrejke. Det blev oplyst, at et sådant 

varsel skal ske med en 4 ugers frist. 

Henrik Wolsing spørger, om vi evt. kan miste penge ved en strejke – at pengene går fra 

os til andre ? 

Per Rasmussen synes ikke om det, hvis det ender med et regeringsindgreb. 

H. C. Bang gør opmærksom på, at det er KL som lock-outer og ikke lærerne som strej-

ker denne gang, en vigtig pointe. Han mener vi skal støtte lærerne i en evt. sympati-

strejke. 

Ken Petersson enig i, at det kan gå ud over FOA næste gang. Han synes også det er OK 

at det er KL der lock-outer. Han mener også, at man vil bruge gymnasielærernes forlig, 

som er det eneste der ligger på bordet nu. Mener vi skal sympatistrejke, men har svært 

ved at se, hvor vi skal strejke. 

Bjarne Biel mener vi skal forberede os på, at vi alle sammen skal sættes ned i løn.  

Klaus Gerschanoff mener det er meget politisk denne gang og han mener vi skal mar-

kere, hertil og ikke længere. 

Bjarne Biel mener vi skal tage fat i de serviceforringelser og den lønnedgang, der 

unægtelig kommer fremover. Det skal vi tage fat i. 

Ken Petersson mener der skal arbejdes mere med at få gennemført heldagsskolen. 

Klaus Gerschanoff er ikke enig med Ken Petersson. 
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Per Rasmussen synes der skal arbejdes videre med heldagsskolen. Han er ikke glad for 

et evt. regeringsindgreb. 

Claus Windfeldt tror ikke på en sympatistrejke. 

Klaus Gerschanoff spørger, om repræsentantskabet kan gå med til en sympatistrejke – 

hvis pædagogerne går med. 

Kaj Duvander enig i Ken Peterssons holdning og han mener vi skal have pædagoerne 

med ind i forhandlingerne. 

Repræsentantskabet var enig om en sympatistrejke, hvis pædagoerne er med. 

H. C. Bangs foreslog/spørger, om FOA 1 vil være med til at støtte konflikten der kører 

nu, økonomisk. Klaus Gerschanoff spørger om vi støtter økonomisk ? 

H. C. Bang trak efterfølgende forslaget. 

- FOAs indsats omkring konkurrenceudsættelse i 2013. Vejledninger mm ligger på TZ. 

Husk at bruge forbundet, de har ekspertisen. 

- Status for FOAs arbejde med nulvækst 

- Regeringens udredningsarbejde af indsatsen overfor ledige 

- FOAs Klageinstans – beretning 2012. 3 klagesager og medhold i 2 klagesager. Den ene 

af de 2 er en opsigelsessag og den anden sag er en sag, der har kørt alt for længe og 

FOA 1 har ikke været gode nok til at holde fast i sagen. Den 3. sag blev afvist af Klage-

instansen, en sag om en portør og fleksjob. 

- Beretning 

- Planlægning af kommunal- og regionsvalg 2013 

- IT-orientering. 

 

 

3. Kongresforberedelse (JH) / GAMMEL SAGSINDSTILLING INDSAT 

NYT PKT 3 
 
Sagsfremstilling: FOA 1 har den 10. oktober 2013 modtaget nedenstående 

indkaldelse: 

Indkaldelse til forbundets 3. ordinære kongres 

I henhold til forbundslovenes §4, stk. 2 indkaldes der herved til 

forbundets ordinære kongres, som afholdes 30. oktober–1. 

november 2013 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 

Odense SØ. 

 

Kongressen består af 500 delegerede fra afdelingerne, som fordeles 

efter medlemstal blandt afdelingerne pr. 1. januar i året før 

kongressens afholdelse. Hertil kommer hovedbestyrelsen samt de 

centrale sektorbestyrelser, 3 repræsentanter fra 

landselevbestyrelserne, 3 ungdomsrepræsentanter, 3 

lederrepræsentanter og 3 repræsentanter for seniorerne. Midt i 

januar 2013 udsendes fordelingen af antal delegerede til 

afdelingerne. 

 

Forslag til kongressen skal være indsendt senest 60 dage før – det 

vil sige senest 31. august 2013.  

Kongresmaterialet til de delegerede udsendes senest 30. september 
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2013. Materialet lægges også på foa.dk. 

Forbundet sørger for hotelværelser til delegerede, der har mere én 

times transport til og fra kongressen.  

Medlemmer kan overvære kongressen i det omfang, der er plads. 

Afdelingerne kan sende anmodninger om tilhørerpladser indtil den 

26. september 2013. 

Såfremt der er spørgsmål, kan afdelingerne sende mail til: Michael 

Hæstrup mihs@foa.dk eller Tina Aagesen taa001@foa.dk.  

Der afholdes sektorårsmøder den 29. oktober 2013 samme sted. 

Disse møder indkaldes særskilt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dennis Kristensen  

Forbundsformand 

 

Af indkaldelsen fremgår det, at antallet af delegerede 

udsendes midt i januar 2013 (ikke modtaget pt.). 

Foruden de ovenfor omtalte delegerede deltager Ken som 

HB-medlem. Desuden deltager Claus, Bjarne og Marianne 

som medlemmer af TSS-sektoren under forudsætning af, at 

de genvælges på sektorårsmødet dagen før kongressen.  

Endelig er der mulighed for, at en lederrepræsentant fra 

FOA 1 udpeges som delegeret. 

På den ordinære generalforsamling den 16. april 2002 blev 

det besluttet, at ”delegerede til forbundets kongresser 

udpeges af FOA 1s repræsentantskab”. 

Siden 2002 har repræsentantskabet udpeget 

kongresdelegerede efter følgende principper: 

a) De generalforsamlingsvalgte (Politisk Ledelse) deltager 

alle 

b) Øvrige pladser fordeles mellem repræsentantskabets øvrige 

medlemmer, således at faggrupperne repræsenteres så 

bredt som muligt, og således at faggrupperne som 

hovedprincip skiftes til at være delegerede til fremtidige 

kongresser 

Tidligere kongresdelegerede: 

2002: 

mailto:mihs@foa.dk
mailto:taa001@foa.dk
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 H. C. Bang (biblioteksbetjent) 

 Bjarne Biel (skolebetjentmedhjælper) 

 Per Bergmann (badeassistent) 

 Dennis Hindsgaul (portør) 

 Karen Jensen (skolebetjent) 

2004: 

 Jørgen Thjellesen (miljøkontrollør) 

 Ib Halse (ledig) 

 H. C. Bang (biblioteksbetjent) 

 Peter Simonsen (teknisk arbejdsleder) 

 Bjarne Biel (skolebetjentmedhjælper) 

 Elias Pedersen (portørarbejdsleder) 

2006: 

 Dennis Vagtborg (portør) 

 Elias Pedersen (portørarbejdsleder) 

 Peder Simonsen (teknisk arbejdsleder) 

 H. C. Bang (biblioteksbetjent) 

 Bjarne Biel (skolebetjentmedhjælper) 

 Jørgen Thjellesen (miljøkontrollør) 

2008: 

 Allan Winsløw (specialarbejder) 

 Bjarne Biel (skolebetjentmedhjælper) 

 Dennis Vagtborg (portør) 

 Henrik W. Jensen (teknisk serviceleder) 

 Jørgen Smedegaard (parkeringsserviceassistent) 

 Niels Mortensen (teknisk serviceleder) 

 Ole Juul (parkeringsserviceassistent) 

 Per Rasmussen (trafik leder) 

 Vivian Borggren (bade/idræt) 

2010: 

 Henrik W. Jensen (teknisk serviceleder) 
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 Dennis Vagtborg (portør) 

 Steen Dubert (brand-leder) 

 Allan Winsløw (specialarbejder) 

 H. C. Bang (biblioteksbetjent) 

 Kaja Kamp (hjemmehjælpsleder) 

 Elis Pedersen (portørarbejdsleder) 

 Carsten Madsen (parkeringsserviceassistent) – deltog 

som suppleant 

 

Ved sidste kongres i Odense var der lavet aftale om, at de 

delegerede, som ikke skulle deltage i sektorårsmøder 

samtidig, samt yderligere repræsentantskabsmedlemmer 

besøgte FOA Odense dagen før kongressen – som 

inspiration. En sådan tur vil betyde omkostninger til FOA 

1 for repræsentantskabsmedlemmernes frikøb, transport, 

fortæring, overnatning og diæter, svarende til ca. kr 4.000,- 

pr deltager. Der er ikke i budget 2013 budgetteret med 

dette. 

 

Politisk Ledelse har drøftet muligheden for, at en ansat fra 

FOA 1 deltager i kongressen og orienterer direkte på FOA 

1s medier som hjemmeside, facebook m.v. via 

videoindslag, tekst m.v. Omkostning må forventes at ligge 

omkring kr. 5.000,-. Der er ikke i budget 2013 budgetteret 

med dette. 

 

Yderligere kongresforberedelse – herunder stillingtagen til 

eventuelle forslag – vil blive foretaget på de kommende 

møder frem mod kongressen. 

 

Indstilling: Politisk ledelse indstiller 

at repræsentantskabet udpeger kongresdelegerede og evt. 

kongressuppleant ud fra ovenstående principper 

at repræsentantskabet drøfter, om der skal lægges en 

inspirationstur i forbindelse med kongressen 

at repræsentantskabet drøfter, om en ansat skal med til 

kongressen og orientere fra denne 
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Beslutning:  

 

Bilag:  
 
Jesper Hesselholdt orienterer om, at punktet bliver sat på løbende indtil kongressen er afholdt, 

så repræsentantskabets kan tage stilling, hvis der opstår noget inden kongressen.  

 

Ken Petersson nævner, at der er indkaldt til regionale kongresmøder, men denne gang direkte 

til afdelingsformanden til orientering og ikke også til de faglige afdelinger i Region Hovedsta-

den. Det er en fejl – det ene er den 8.4 og det andet den 19.4. (heldagsmøder). Tilmeldinger 

til Karina skal ske med det samme, så sørger hun for at tilmelde jer hurtigst muligt. Der er 

udarbejdet et debatoplæg, som vi sender ud sammen med referatet. 

 

Ken Petersson orienterer om medlemsmødet i eftermiddag (4.4.2013), der er kun en tilmeldt, 

så det medlem holder vi et møde med på et tidspunkt. Mødet er aflyst. 

 

4. Er du OK ? – Kampagne (CW/ALO/KG) 

 
Nyt kursus:  

Hanne-Mari Padilla Kirkeby orienterer om et nyt kursus om kommunikation og organisering, 

som FOA 1 tilbyder i forlængelse af TR-aftalerne. Flere har givet udtryk for et behov for at lære 

at kommunikere bedre ude på arbejdspladserne, både med ledere og kolleger. Kurset handler 

om noget strategisk omkring kommunikation, hvordan man læser den person man står overfor 

og hvordan man kan komme med argumenter, hvordan man tænker over kropssprog og den 

dialog man har i gang.  

Kurset kører som forsøg over en et-årig periode, og kurset kører ad to hele kursusdage. 

 

Klaus Gerschanoff spørger, om repræsentantskabet kan være med til at afsætte økonomi og 

ressourcer til at køre kurset som forsøg på ovennævnte måde.  

 

Kim Pedersen spørger, om kurset også gælder AMR ?  

Klaus Gerschanoff oplyser, at AMR ikke er glemt, men at vi i første omgang tilbyder kurset til 

tillidsrepræsentanterne.  

Repræsentantskabet besluttede efterfølgende, at AMR også tilbydes kurset. 

 

Arbejdspladsbesøg: 

Gerschanoff gør opmærksom på, at Hanne-Mari stadig meget gerne vil tage ud og besøge 

arbejdspladser. Tænk det meget gerne ind i det daglige arbejde. Klaus Gerschanoff deltager 

også gerne omkring arbejdsmiljøet. 

 

OK kampagne: 

Kampagnen blev drøftet på TR-mødet i marts. Hanne-Mari orienterede, at kampagnen er en 

oplysningskampagne, som kører i LO-regi og er dermed ikke kun i FOA-regi. Der er ret mange 

mennesker som ikke ved hvad en overenskomst er eller hvad en fagforening arbejder med. 

Det betyder, at de ikke er medlem af fagforeningen. Hanne-Mari henviser til FOAs hjemme-

side, hvor der løbende kommer ting på og opdateringer. Der ligger alt materiale vedr. 

kampagnen på tillidszonen/TZ. Er der brug for pjecer og materialer, fremskaffer FOA 1 meget 

gerne det. 

 

Hanne-Mari Padilla Kirkeby spørger, hvordan vi lokalt i FOA 1 får budskabet ud til vores 

arbejdspladser og bredt ud ? Er der nogen som har nogle forslag ? Kan vi gøre noget aktivt 

som TR eller AMR ? 
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Bjarne Biel foreslår en overgangsordning, hvor der sendes noget materiale eller informationer 

om kampagnen ud på mail en gang imellem som en apetizer.  

Kaja Kamp foreslår besked til TR, når der kommer nyt materiale. Det gør vi meget gerne, men 

Hanne-Mari Padilla Kirkeby oplyser, at der ikke kommer så meget nyt materiale, og det der 

bruges nu, ligger på nettet. 

Jesper Hesselholdt mener den daglige snak henover frokostbordet er mere velegnet end den 

formelle snak på et klubmøde, hvor kun medlemmerne er til stede. Vi skal nok bare blive 

bedre til at tage den faglige og politiske uformelle snak op, når vi sidder sammen. 

Hanne-Mari Padilla Kirkeby foreslår også at bruge det lille grønne badge og OK-plakaterne, sæt 

dem gerne op rundt omkring.  

Per Rasmussen synes det er en god kampagne, men han bruger den ikke så meget, da hans 

arbejdsplads har stor organisationsprocent. Han bruger den dog på den måde, at han giver 

små gaver – det lille badge, til kollegerne og gør opmærksom på at det er godt de er medlem-

mer. Han gør reklame. 

Marianne Luckow har brugt OK-materialet til en generalforsamling og oplevet, at det blev taget 

imod og der blev spurgt ind. 

Hanne-Mari Padilla Kirkeby gør opmærksom på, at kampagnen er en oplysningskampagne og 

uanset hvad vi mener om overenskomster og aftaler, skal vi tænke oplysning ind her, når vi 

tager de uformelle snakke og udbreder arbejdet i fagforeningen. 

  

 

5. OK 2013 (CW/ALO) NYT PKT 5 
 

Claus Windfeldt delte en kopi af plancer vedr. generel orientering om OK 13 ud. Meget af det 

er det samme, som blev oplyst på TR-mødet, så han gennemgik plancherne hurtigt. 

 

Allan Bertelsen spørger til tjenestemandsansatte håndværkere, hvordan og hvor meget stiger 

de ? Claus Windfeldt henviser til håndværkeroverenskomsterne. 

 

Claus Windfeldt oplyser, at der nu afventes hvornår der skal afstemmes. Den afstemning 

afventer konflikten med lærerne.  

 

Jesper Hesselholdt oplyser om en mail fra Dennis Kristensen, hvor han orienterer om sin/FOAs 

indstilling til lærerkonflikten. Jesper Hesselholdt opfatter mailen som en bekymring igen for, at 

lærernes krav mm påvirker FOAs medlemmer i negativ retning. 

 

Claus Windfeldt spørger repræsentantskabet, om vi skal tage en håndsoprækning om anbe-

faling af forliget ? 

 

Helle Torngaard mener, at vi på TR-mødet blev enige om at anbefale, at der stemmes blankt.  

 

Klaus Gerschanoff mener vi skal tage stilling på de forudsætninger vi har nu. Får forliget ind-

flydelse på FOAs medlemmer, skal vi anbefale et nej. Det er det repræsentantskabet som skal 

tage stilling. Anbefaler repræsentskabets et ja til KTO-forliget, som det ligger nu ? 

 

Jesper Hesselholdt mener det er aftalt, at repræsentantskabet følger TR-mødet og at repræ-

sentantskabet ikke vil anbefale noget. 

 

Allan Bertelsen mener Jesper Hesselholdt har ret og repræsentanskabet skal ikke tage stilling 

til noget. TR skal selv tage stilling. 

 

Claus Windfeldt foreslår frokost og fremskaffelse af referatet fra TR-mødet til efter frokost. 

 

 



9 

 

Claus delte et papir ud, hvoraf fremgår hvad der blev aftalt på TR-mødet. Det fremgår heraf, 

at TR-mødet ikke anbefaler noget til urafstemningen. Det betyder, at TR-mødet har besluttet 

at FOA 1 ikke anbefaler noget.  

 

Repræsentantskabet herefter enig om ikke at foretage mere og tager TR-mødets beslutning til 

efterretning. 

 

 

6. Økonomiorientering (JH) 
 
Sagsfremstilling: 

 

Den faglige sekretær med økonomiansvar giver ved hvert ordinært 

repræsentantskabsmøde – dog ikke i februar – en oversigt over 

organisationens økonomi. 

Som bilag vedlægges ”FOA 1 Standardbalance”. 

Balancen læses således: 

 1. & 2. kolonne definerer kontonummer og kontonavn i henhold til 

afdelingens kontoplan 

 3. kolonne angiver regnskabstal for perioden siden sidste 

økonomioversigt 

 4. kolonne angiver budgettal for samme periode som 3. kolonne 

 5. kolonne angiver regnskabstal for regnskabsåret til den angive 

dato, og vil således være en summering af de enkelte perioder i 

regnskabsåret 

 6. kolonne angiver budgettal for samme periode som 5. kolonne 

 7. kolonne angiver den procentvise regnskabsmæssige udnyttelse af 

budgettet for regnskabsåret i henhold til 5. & 6. kolonne 

Balancen afgives altid for hele måneder af hensyn til muligheden for at 

sammenholde regnskabs- og budgettal. 

Konti uden posteringer fremgår ikke af balancen. 

  

FOA 1´s egenkapital pr. 1. januar 2012: 

 Formue: 3.533.783 

 Fonde: 2.276.860 

 Egenkapital i alt: 5.810.643 

 

Balancen gælder perioden 1. januar – 28. februar 2013. 

Bemærkninger til balancen: 

10010 Kontingentindtægter 
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I januar opkræves pensionister kontingent for hele året (til 

Bistandsfonden) – derfor er denne måneds kontingent ca. 25.000,- højere 

end øvrige måneder 

20420 Stillingsmandsgodtgørelse 

Stillingsmandsgodtgørelse for 2012 modtaget i januar 2013. 

21060 Lønrefusion til arbejdsgivere 

Næsten ingen opkrævninger for 2013 – men penge retur fra en betaling i 

2012. 

32260 Køb af småinventar 

Herunder bl.a. rulleborde, fladskærm & MacBook 

33090 Kulturelle arrangementer 

Modtaget deltagergebyr i medlemsarrangement – udgiften kommer først 

senere. 

37050 Udvendig vedligeholdelse 

Bl.a. Udskiftet regnvandsbrønd 

37060 Indvendig vedligeholdelse 

Bl.a. ombygning af arkiv til hylder 

 

De samlede indtægter udgør i perioden kr. 1.717.421,-. 

De samlede omkostninger incl. renter m.v. og ekstraordinære poster 

udgør kr. 1.823.516-. 

Periodens resultat udgør dermed et underskud på kr. 106.095,- imod et 

budgetteret underskud for perioden på kr. 366.959,-. 

Når der opereres med budgetteret underskud i løbet af året skyldes det, at 

f.eks. AKUT-midler fra forbundet er budgetteret og konteres ved årets 

afslutning. 

 

Indstilling: 

 

Den økonomiansvarlige indstiller 

at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og 

orientering til efterretning 

 

Beslutning:  

 

 

 

Bilag: FOA 1 Standardbalance pr 21/3 2013 

 
Jesper Hesselholdt nævner et par enkelte ting vedr. økonomiorienteringen: 



11 

 

- lønrefusion til arbejdsarbejdsgiver, der er ikke kommet nogen regning, men FOA 1 har 

fået penge retur fra en betaling i 2012 (nr. 21060) 

- 33090 Kulturelle arrangementer, der er et overskud fordi deltagerbetalingerne fra Den 

Blå Planet er med her. 

 

Dækker kun de første 2 måneder, og viser et mindre underskud for de første 2 måneder, som 

er mindre end der er budgetteret med. 

 

 

7. Gensidig orientering 

 

Per Rasmussen synes arrangementet på den Blå Planet var rigtig godt og at rundvisningen var 

meget fin. 

 

Jesper Hesselholdt er glad for tilbagemeldingen, og oplyste, at der dog er modtaget en klage 

fra en som ikke synes det var godt nok, fordi der var så mange andre mennesker derude, end 

FOA 1.  

 

Kim Pedersen orienterer, at ikke en gang Den Blå Planet var forberedt på alle de mange 

mennesker, så det kan FOA 1 heller ikke forudse.  

 

Bjarne Biel synes også det var et rigtig godt arrangement, men han synes dog også, at det 

ikke var tilfredsstillende med alle de andre som også var med derude. Forslag: Kunne vi 

eventuelt ikke kontakte Den Blå Planet og få en erstatningstur eller penge retur ? 

 

Allan Bertelsen er også meget glad for arrangementet og roser FOA 1 meget. 

 

Klaus Gerschanoff husker på tilmelding til Midtvejskonferencen 21.+22.5.2013. 

 


