
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                          
 

Referat 
Servicesektorens generalforsamling 

 
 

Dato: 27.09.2017 kl. 18:00 til 21:00 Sted: Salen – FOA Frederikshavn 

 

Punkt Tekst Ejer af punktet samt beslutning 

1. Godkendelse af forretningsordenen 

 
 

 
Den blev godkendt 
 
 

2. Valg af mødeleder/dirigent  
Jette Abildgaard blev foreslået og valgt 

3. Godkendelse af dagsordenen  
Den blev godkendt 

4. Valg af referent  
Claus Rengnér Fischer blev foreslået og valgt 
 

5. Valg af stemmetællere   
Der blev foreslået: 
 

- Poul Erik Bregnhøj 
- Per Overballe 
- Ove Krogh Madsen 

 
De blev alle valgt. 
 

6. Beretning fra Sektorbestyrelsen v/ 

sektorformand Katja Brændstrup 

 
Beretning var trykt i den omdelte pjece. 
Formanden afgav en mundtlig beretning ud fra 
den skriftlige. 
 
Der blev stillet spørgsmål til ”NOK ER NOK” 
demonstrationen, og hvad der fremadrettet skal 
ske.  
Jette orienterede om at der var indkaldt til et 
møde i arbejdsgruppen, men at der ikke var 
nogen medarbejdere der havde kunnet deltage, 
så mødet er pt. udsat.  
Da budgettet er officiel vedtaget, vil det pres der 
trods alt blev lagt på politikkerne omkring hvad 



                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                          

der gør Frederikshavn til en dyrere kommune, 
på Handikap og psykiatriområdet end andre 
kommuner. Udvalget er nød til at kigge lidt 
indad og undersøge dette.  
Alene dette gør at demonstrationen havde en 
virkning. 
Nu er det meget MED systemet der skal løfte 
det opad, da det er her medarbejderne nu kan 
påvirke beslutningen. 
 
Beretningen blev godkendt 
 

 

7. Indkomne forslag  
Der var ingen indkomne forslag ved fristens 
udløb 

8. Valg til Sektorbestyrelsen  
Poul Erik Bregnhøj valgte ikke at genopstille, 
da han vil hellige sig sin nye tilværelse som 
efterlønner☺  
Vi ønsker Poul Erik god vind og tusind tak for 
de mange år i bestyrelsen. 
 
Salen nikkede til at de 2 valg der var, blev slået 
sammen til et valg.  
De 3 der fik flest stemmer, ville blive valgt for 
en 2-årig periode i bestyrelsen, mens den der fik 
færrest stemmer ville få den 1-årig 
bestyrelsespost, grundet der var et medlem der 
var gået i utide. 
 
Kim Sommer Eggert fik 15 stemmer 
Marianne Berg Kvist fik 12 stemmer 
Helle Risager Jensen fik 10 stemmer   
Blev valgt for en 2-årig periode 
 
Olaf Sletten Jørgensen fik 8 stemmer 
Blev valgt for en 1-årig periode 
 
Suppleantposten blev desværre i besat og er 
derfor forsat vakant. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                          

9. Afslutning  
Formanden takkede for fremmødet og en dejlig 
aften. 
 
Der blev endvidere opfordret til at sætte kryds i 
kalenderen: 
 

- d. 9. oktober, hvor der afholdes TOP 
møde mellem Borgmester Birgit Hansen 
og venstres kandidat Jytte Høyrup. 

 
- d. 3. december, hvor FOA afholder 

juletræsfest  
 
HUSK at tjekke FOAs hjemmeside og vores 
facebookgruppe, for aktiviteter og happenings i 
afdelingen. 
 

 


