
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                          

 

Generalforsamling 
Referat fra Servicesektoren 

 

 

Dato: 25.09.2018 kl. 20:00 til 21:30 Sted: Møllehuset i Frederikshavn 

FIUSYS-nummer: 9700-18-14-07 Antal indskrevne: 14 

 Afbud: 
2 tilmeldte havde med afbud inden GF 

 

Punkt Tekst Ejer af punktet 

1.  Godkendelse af forretningsordenen 

 

Godkendt 

 

 

2.   Valg af dirigent 

 

Sektorbestyrelsen foreslå Marianne Berg Kvist 

Marianne blev valgt 

 

 

3.  Godkendelse af dagsordenen 

 

 

Dagsordenen har været i FAGET august 2018, 

samt på hjemmesiden. 

Derudover være udsendt på mail og SMS 

4.  Valg af referent 

 

Sektorbestyrelsen foreslår Claus Rengnér 

Fischer. 

 

 

 

 

 

Claus blev valgt 



                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                          

5. Valg af stemmetællere Da der ikke er kampvalg og ikke er kommet 

nogle indkomne forslag til afstemning, så 

springes dette punkt over. 

 

Godkendt af forsamlingen 

 

6. Sektorbestyrelsens beretning  

- med efterfølgende debat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debat: 

 

Fælles sektorgeneralforsamling:  

- Der var stor enighed om at det var en 

fin måde at afvikle den på, tilfredshed 

med underholdningen og maden, så det 

bør vi gøre igen. 

 

Der var en rigtig god debat, hvor mange 

meldte sig på banen, efter beretning. 

 

Medlemsorganisering var et af emnerne der 

blev diskuteret flittigt, især omkring hvad kan 

vi gøre for at ændre den tendens der er, med 

de årligt faldende medlemstal. 

- hvad gør at der er så stor en 

loyalitetsfølelse til et fagforbund, at 

man ikke vil flytte til den fagforening 

der har overenskomsten. – Nogle 

mente sammenhold, andre om det er 

det ”ur” man får for 25 års ”tro” 

medlemskab. 

- Genindførsel af fri 1. maj, for at fejre 

arbejdernes kampdag. 

- Få ”de gule” til at forstå at de også har 

et ansvar, ift. at betale til fællesskabet 

og de overenskomster de får glæde af. 

- Lokallønnen bør kun tilfalde FOA 

medlemmer og ikke de gule. 

Dette forekommer desværre af og til, 

da det jo er en forhandling og hvad er 

det så de ikke får, når de er udenfor 

fællesskabet. 

- Få de gule fortalt hvad vi får hjem til 

medlemmerne i de sager vi løfter. 

- Vigtigt at vi tør tage fløjlshandskerne 

af, eks. når vi lave radiospots, da vi 

nogle gange er for ”pæne” i æteren. 

- Budgettet i forbundet bør være højere, 

så vi kan reklamere mere for FOA. 

 



                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                          

Lokalløn  

- Vi bør, når der er så få midler i pulje, 

kun forhandle hvert 2. eller 3 år, men 

det kræver jo at pengene hensættes, så 

de ikke forsvinder i besparelser. 

- Det er svært at være retfærdig, når 

midlerne er så små. 

 

Budgettet blev også drøftet:  

- De tidligere besparelser er synlige på 

driften i ejendomscentret, da der 

selvom der nu bliver tilført penge, ikke 

er nok ift. det der er brug for. 

- Der bliver taget 6 millioner af den 

”låste” servicerammen på 27 millioner, 

som er afsat af kommunen. Dette kan 

komme til at betyde noget for det vi får 

fra staten 2020, men man har valgt at 

tilføre de 0-6 ekstra midler i år. Så 

måske virker aktivisme og 

borgergrupper, selv om Birgit siger, at 

dette ikke har noget med sagn at gøre. 

- Tempoet nogle steder gør at vi skal 

være gode til at bringe besparelserne i 

MED, så det kan ses i referaterne at 

medarbejdersiden har givet udtryk for 

bekymring. 

- Det med tavshedskulturen i kommunen 

var der ikke f.eks. i ejendomscentret, 

men til gengæld en følelse af at der 

ikke blev handlet på det der blev ytret, 

men ikke at man ikke kunne sige det 

højt. 

 

Beretningen sættes til afstemning. 

- Beretningen godkendes       

 

7. Indkomne forslag 

 

 

Der var ved tidsfristens udløb ikke indkommet 

nogle forslag. 



                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                          

8. Valg til sektorbestyrelsen 

 

Valg af 3 kandidater til bestyrelsesposter  

for 2 år fra 2018 – 2020 

 

 

Suppleantposten havde ingen opstillede 

kandidater inden tidsfristens udløb, så det blev 

foreslået at man kunne opstille fra salen. 

 

 

Olaf Sletten Jørgensen blev genvalgt. 

Claus Rengnér Fischer blev genvalgt. 

Martin Oldgaard blev genvalgt. 

 

De 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer ønskes 

tillykke med valget. 

 

Desværre var der ikke, selv om forsamlingen 

godkendte at man kunne stille op fra salen, 

nogen kandidater til suppleantposten, så den 

forbliver vakant. 

 

 

 

9. Afslutning 

 

 

- Der blev takket for at man kom og for 

den gode debat omkring beretningen. 

- Husk juletræ d. 2. december 

- Kost og servicesektorformanden og 

næstformanden fra forbundet kommer 

til medlemsmøde d. 17. januar i 

Region Nordjylland, der kommer 

indbydelse ud senere. 

- Opfordring til at huske at komme forbi 

FOA´s Facebook side, hvor alle gode 

historier er meget velkomne. 

  

 

 

 


