
 Referat fra Sektorgeneralforsamling, Social og Sundhedssektoren d. 25. 

september 2018. 

 

Sektorformanden Gitte Christensen bød velkommen til Social og 

Sundhedssektorens generalforsamling.  

Gitte orienterede at der var 80 indskrevne, heraf 77 stemmeberettiget. 

1) Godkendelse af forretningsorden: Godkendt. 

2) Valg af dirigent:  Jette Abildgaard blev valgt. Jette konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Faget nr. 3 i august. Den lokale 

hjemmeside, sms og Facebook. 

3) Godkendelse af dagsordenen: Godkendt. 

4) Valg af referent: Helle Bagh Jensen blev valgt. 

5) Valg af stemmetæller:  

a) Pia Olsbæk. 

b) Anne-Grethe Drachmann Jensen. 

c) Camilla Andersen 

6) Sektorbestyrelsens beretning: Sektorformand Gitte Christensen fremlagde 

beretningen og den blev enstemmig godkendt.  (beretningen vedhæftet). 

7)  Indkommende forslag: Der var ingen indkommende forslag, inden 

tidsfristen udløb. 

8) Debat: Hvordan får vi flere til at komme til generalforsamlingerne – hvordan 

ser i Sektorbestyrelsen/FOA som synlig. 

Der var en god debat på generalforsamlingen 

a) Tr´s synlighed har meget at sige og at tr er aktiv så derfor vil man gerne 

støtte op på generalforsamlingen og samtidig havde noget socialt 

sammen. 

b) Mad og god underholdning, har stor tiltrækning. 

c)  Der var aftenvagter der var mødt op fordi de havde fri, derfor var det 

vigtig at tænke forskellige dage hvert år. 

d) Fremmødte fremhævede at det det var ikke sektorbestyrelsen de tænkte 

på – det var TR – de manglede viden om sektoren og synligheden i 

sektorarbejdet.  Konklusionen var: Hvis sektoren støtter TR op har det en 

stor betydning for at TR-Sektor-FOA er synlig. 



e) Bofællesskaberne er ikke bekendt med, hvem der er deres TR. 

f) Ting som fremmødte gerne ville at sektoren skulle arbejde med: Senior 

politik – hårdt for senior at følge med - . Nattevagternes sundhedstjek - 

retningslinjer/politik for dette.  

g) Præcisering af sektorarbejdet. 

h) Arbejdstidsaftalen blev drøftet – idet fremmødte fremlagde at de føler 

sig snydt af normperioden, hvor de skal afspadsere, hvis de kommer i 

underskud. Emnet fyldte meget og FTR Anne-Mette fik orden og 

orienterede at der havde været møde med ældrechef Jytte Thøgersen at 

den måde mødeplanen blev planlagt på ikke er korrekt og Anne-Mette vil 

igen gå til Jytte Thøgersen. 

9) Valg til sektorbestyrelsen. 

Der har i det først udsendte materiale, sneget sig en fejl ind vedr. valget, der 

blev d. 18/9 sendt en berigtigelse ud via mail. 

Valg 9a: valg til sektornæstformand (beskrevet som 

sektorbestyrelsesmedlem). 

Valg 9f: valg til sektorbestyrelsessuppleant (beskrevet som 

sektorbestyrelsesmedlem) 

Ifølge afdelingslovende § 5. stk. 2 er perioderne og opstillingsvarslerne er 

korrekte, samt antal personer på valg og om disse ønsker genvalg. 

Fremlæggelsen blev godkendt af fremmødte. 

a) Valg af sektornæstformand for 3 år 2018 – 2021 

Helle Bagh Jensen modtager genvalg: Valgt. 

b) Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 2 år 2018 – 2020 

Tina K Jensen ønsker genvalg 

Maibritt Corfixen ønsker at opstille 

Marlene D Hansen ønsker at opstille 

c) Valg af sektorbestyrelsesmedlem for 2 år 2018 – 2020 

Marlene ønsker at genopstille 

Maibritt Corfixen ønsker at opstille 

Tina k Jensen ønsker at opstille 

 

 



d) Valg af sektorbestyrelsessuppleant for 1 år 2018 – 2019 

Maibritt Corfixen modtager genvalg 

Marlene D Hansen ønsker at opstille 

Tina K Jensen ønsker at opstille 

 Der var forslag fra mødeleder om der kan afholdes 1 valg for posterne b-c-d. og at 

posterne fordeles efter stemmer – alternativet er, at der skal afholdes 3 

valghandlinger.  Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at afholde 1 valg. 

Valgte blev følgende: 

b) Sektorbestyrelsesmedlem for 2 år 2018 – 2020 Marlene D Hansen 61 stemmer. 

c) Sektorbestyrelsesmedlem for 2 år 2018 - 2020 Maibritt Corfixen 23 stemmer. 

d) Sektorbestyrelsesmedlemsuppleant for 1 år 2018 – 2019 Tina K Jensen 14 

stemmer. 

e) valg af sektorbestyrelsesmedlem for 2 år 2018 – 2020 fra det private er vakant 

ingen har indleveret sit kandidatur. -  

f) valg af sektorbestyrelsesmedlem for 2 år 2018 – 2020 fra det regionen er vakant 

ingen har indleveret sit kandidatur. 

10) Afslutning.  

Sektorformand Gitte Christensen gjorde status på generalforsamlingen og 

ønskede tillykke med valgene. Takkede fremmødte og dirigenten for en god 

ro og orden og god tone. Gitte Christensen håbede, at man vil trække flere 

kollegaer med til næste årsgeneralforsamlinger både i afdelingen og i 

sektoren. 

  

  

 

 

 

 

 


