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Fusion

FOA og PMF (Pædagogisk Medhjælper
Forbund) har på et fælles hovedbestyrel-
sesmøde den 6. maj besluttet et fusions-
grundlag. FOA skal derfor den 6. novem-
ber 2004 på en ekstraordinær kongres si-
ge ja eller nej til fusionen. PMF skal lige-
ledes afholde kongres. Siger kongresser-
ne ja, går urafstemningen om fusionen i
gang i begge forbund. Ender begge uraf-
stemningerne med et ja, indkaldes der til
stiftende kongres i det nye forbund.
Det er til urafstemningen at den endelige
afgørelse falder, siger medlemmerne nej
får vi ingen fusion. 
FOA, Frederikssund´s afdelingsbestyrelse
kan enstemmigt anbefale medlemmerne
at stemme ja til fusionen. Det er i fu-
sionsgrundlaget besluttet, at PMF´s
medlemmer skal være i Pædagogisk Sek-
tor. Dagplejere og pædagomedhjælpere
vil blive styrket ved en fusion. Pædago-
gisk Sektor vil fremover stå stærkere i
den børnepolitiske debat og når det gæl-
der krav om uddannelse. Ruth Nielsen,

formand for Pædagogisk Sektor i for-
bundet udtaler: “Det væsentligste for
mig er, at vi får en styrke, så vi bliver lige-
værdige på børneområdet. Hidtil har det
været BUPL, der er blevet hørt, og
dagplejen er i for høj grad blevet overset.
Men når vi står med en Pædagogisk Sek-
tor med 55.000 medlemmer, så er vi ikke
til at komme uden om.”
Se i øvrigt anbefaling fra pædagogisk
sektorformand Ann Nielsen andet sted i
bladet. 
Du kan læse mere om evt. fusion på
hjemmesiden www.nytforbund.dk
Vi håber og anbefaler alle medlemmer at
stemme, når urafstemningsmaterialet
bliver udsendt.

Charlotte Jacobsen

Afdelingsformand
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Følgende medlemmer har været medlem af FOA,
DKA eller HAF i sammenlagt 25 år i perioden
1.8.2004 - 1.10.2004. Afdelingen ønsker tilllykke
og har fremsendt en blomsterbuket til:

Karen Linda Arvai, Hundested
Lissi Vibeke Klit, Ølstykke
Hanne Wessel, Frederikssund
Max Hansen, Lyngby
Anni Nielsen, Ølsted
Karin Dalgas, Jægerspris
Lise Hansen, Frederikssund
Anne Marie Dam, Ølstykke

Inge Ekman, Jægerpris
Pia Schøttler, Hundested
Karin Annette Pedersen, Frederiksværk
Else Sonne, Slangerup
Hans Pedersen, Frederikssund
Lissi B. Hjersted, Skibby
Jane Nielsen, Frederiksværk
Jytte M. Nielsen, Frederikssund
Jan U. Hansen, Hillerød
Jette M. Saul, Skibby
Karin Ravn, Jægerspris
Dorte Jørgensen, Ølstykke

Med venlig hilsen

Charlotte Jacobsen, Afdelingsformand

Erik Blicher Hansen, Afdelingsnæstformand/Kasserer

25 års medlemsjubilæum  

HB møde den 8.-9. juni 2004

Punkt 13. - Overenskomst med Kristelig 
Arbejdsgiver (KA)
Forbundet har den 18. maj indgået overenskomst med
KA-pleje for medarbejdere, der som hovedopgave er an-
sat til at udføre driftmæssige serviceopgaver for danske
(amts) kommuner eller opgaver af tilsvarende karakter
for andre inden for praktisk hjælp, pleje og omsorg
(fritvalgs-ordningen mv.) samt tilhørende tilkøbsydelser.

HB møde den 10.-11. august 2004

Punkt 6 - Kommunalreformen
I forbindelse med FOA's særlige indsats omkring kom-
munalreformen er der afsat en pulje på 10 millioner til
aktiviteter, som kan styrke forbundets og ikke mindst
afdelingernes indsats overfor medlemmerne. 

Hovedbestyrelsen vedtog planen for FOA's aktiviteter
på HB-mødet den 8.-9. juni 2004.

Baggrunden for den særlige indsats er, at kommu-
nalreformen for en stor del af FOA's medlemmer bety-
der, at de går en usikker tid i møde, når de nye kommu-
ner dannes og amterne bliver til regioner. Usikkerheden
kan i mange tilfælde være velbegrundet, fordi der vil
opstå en masse spørgsmål. Hvad betyder sammenlæg-
ningerne for jobbet, overenskomsten, samarbejdsaftaler?
Hvordan skal sammenlægningerne ske rent praktisk?
Hvem er lederne i fremtiden og hvem er kolleger?

Punkt 8 - Fra tusindkunster til faglært
Her lægges op til at Overenskomsten for tekniske ser-
vicemedarbejdere og ledere samt amtsbetjente og amts-
skolebetjente over en årrække ændrer status fra at være
en ufaglært OK til at blive en faglært.

Charlotte Jacobsen

Afdelingsformand

Skriftlig orientering fra hovedbestyrelsen

3



O
kt

ob
er

 · 
N

r. 
5 

· 2
00

4

FOAs generelle/tværgående krav til OK-05
- vedtaget på forbundets strategimøde den 31. august 2004

4

1. Løn 
Krav, som rejses overfor KTO

a. Generelle lønstigninger.
• Generelle lønstigninger der kan sikre reallønnen.

b. Reguleringsordningen
• Reguleringsordningen videreføres og forbedres.

c. Områdetillæg
• Udligningen af områdetillæggene fortsættes.
• Områdetillæggene tilpasses ny kommuneopdeling

2. Ny Løn
Krav, som rejses overfor KTO
Følgende bestemmelser videreføres dog som KTO-aftaler:
• Generelle tjenestemandsbestemmelser videreføres.
• Der indgås aftale om fortsatte og udbyggede lønsta-

tistikker.
• Der aftales et tvisteløsningssystem til brug ved lokale

lønforhandlinger.
• Fortsat kollektiv aftaleret om løn ved nyansættelser

og stillingsændringer m.v.

Krav, der rejses som tværgående FOA-krav evt.
fælles med andre organisationer.
Der indgås aftale om gennemsnitsløngaranti for FOAs
faggrupper i forbindelse med midler afsat til lokale for-
handlinger.

Krav der rejses ved forhandlinger om de enkelte
overenskomster af FOAs sektorer
• Faggruppebaserede lønmodeller erstatter Ny Løn.

3. Pension
Krav, som rejses overfor KTO
• Regulering af tjenestemandspensioner.

Krav, der rejses som tværgående FOA-krav evt.
fælles med andre organisationer.
• Forhøjelse af ATP-bidraget
• Udbygning af minipensionen til 12,5 %.

4. Ansættelsesvilkår
Krav, som rejses overfor KTO
• Der aftales tryghedsbestemmelser i forbindelse med

kommunalreformen

Krav der rejses ved forhandlinger om de enkelte
overenskomster af FOAs sektorer
• Forbedrede bestemmelser i forbindelse med fasthol-

delse ved sygdom.
• Forbedrede vilkår for tidsbegrænsede ansatte.
• Merarbejdsbestemmelse erstattes af overarbejdsbe-

stemmelser for deltidsansatte. (Fremsættelse og for-
mulering af krav inden for dette tema, beror på fort-
satte overvejelser i de enkelte sektorer)

5. Ferie
Krav, der rejses som tværgående
FOA-krav evt. fælles med andre organisationer.
• Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse.
• Hovedferien skal altid kunne indeholde 3 weekender

6. Barsel og omsorg
Krav, som rejses overfor KTO
• Fuld løn i hele den forlængede orlovsperiode
• Subsidiært: Indbetaling af pensionsbidrag i hele or-

lovsperioden.
• Aftale om obligatorisk barselsudligningsordning i

den enkelte kommune/amt/region.
• Der aftales frihed med løn for medarbejdere der ind-

lægges på hospital sammen med barn.
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7. Arbejdstidsvilkår
Krav der rejses ved forhandlinger om de enkelte
overenskomster af FOAs sektorer
Kravene behandles ikke som tværgående krav. Pga. de
forskellige regler bør disse forhandles sektorvis.

8. Efteruddannelse / kompetenceudvikling.
Krav, der rejses som tværgående FOA-krav evt.
fælles med andre organisationer.
• Ret til efteruddannelse
• Udbygning af kompetenceudviklingsaftalen med for-

maliseret ret til uddannelse/efteruddannelse/videre-
uddannelse

9 Seniorpolitik
Krav der rejses ved forhandlinger om de enkelte
overenskomster af FOAs sektorer
Rammeaftalen forhandles sektorvis.

10. TR-vilkår
Krav, som rejses overfor KTO
• Indførelse af obligatorisk funktionsløn til tillidsre-

præsentanter og sikkerhedsrepræsentanter.
• Indførelse af ret til faglig videreuddannelse efter op-

hør af hverv som TR eller MED-repræsentant
• Indførelse af pligt til at aftale tidsforbrug og vilkår

for TR og MED-repræsentanter.
• AKUT-fondbidraget forhøjes
• I MED-aftalen indskrives, at der skal oprettes kon-

taktudvalg (som det er beskrevet i SU-aftalen) i alle
amter og kommuner, med hvem, der er indgået
MED-aftale.

• Det præciseres hvad der er regler og hvad der er ret-
ningslinier, så det er forståeligt for alle, når de er be-
handlet i et MED-udvalg.

• Præcisering af forhandlingskompetencen mellem
MED-systemet og de faglige organisationer.

11. Omstilling - udlicitering
Krav, der rejses som tværgående FOA-krav evt.
fælles med andre organisationer.
Tværgående FOA-krav:
• Personalet/de faglige organisationer sikres øget ind-

flydelse på udbudsmateriale og beslutningsproces.
• De kollektive rettigheder sikres i hele kontraktperio-

den.

12. Socialt kapitel
Krav, der rejses som tværgående FOA-krav evt.
fælles med andre organisationer.
Kravene rejses som tværgående FOA krav.
• Ansatte i job på særlige vilkår og fleksjob følger be-

stemmelserne i den på området gældende overens-
komst.

• Der kan aftales fravigelse af løn- og ansættelsesvil-
kår for tjenestemænd der overgår til job på særlige
vilkår, men de beholder deres status som tjeneste-
mænd.

• Styrkelse af medindflydelsen - helt ud på den enkelte
arbejdsplads, på alle ansættelser på særlige vilkår og
på alle ekstraordinært ansatte/praktikanter.

13. Rammeaftalerne generelt
Krav, som rejses overfor KTO
• De rammeaftaler, der forhandles tværgående, gøres

mere forpligtende.

14. Øvrige temaer
Krav, som rejses overfor KTO
• Indgåelse af midlertidig aftale om medbestemmelse

og medindflydelse i forbindelse med kommunalrefor-
men

Krav, der rejses som tværgående
FOA-krav evt. fælles med andre organisationer.
• Forenkling af aftaler
• Valgfrihed mellem forskellige elementer

På sektorernes vegne

Laila Rødebæk Olsen 

Sektorformand

Social- og sundhedssektoren

5



O
kt

ob
er

 · 
N

r. 
5 

· 2
00

4

6

FOA, Frederikssund Af-
deling vil gerne byde
velkommen til alle nye
tillidsvalgte. Samtidig en
stor tak til de fratrådte
tillidsvalgte for deres
store arbejde. 

Nye
J. Kurt Olsen, Skibbyhøj,
er pr. 17. august 2004
valgt som tillidsrepræsen-
tant og SU-medlem

Annette Andersen, 
Sølager, er pr. 22. juni
2004 valgt som sikker-
hedsrepræsentant

Helle Juul, Østergården, er
pr. 1. januar 2004 valgt
som sikkerhedsrepræsentant

Mikkel W. Monsrud,
Farum Svømmehal, er pr.
13. maj 2004 valgt som
sikkerhedsrepræsentant

Anna Bjerg, Dagpleje-
formidlingen Frederiks-
sund, er pr. 7. september
2004 valgt som sikker-
hedsrepræsentant

Hanna Thomasen, Dag-
plejeformidlingen Frede-
rikssund, er pr. 7. septem-
ber 2004 valgt som tillids-
repræsentant

Inger E. Strøh, Dag-
plejeformidlingen Frede-
rikssund, er pr. 7. septem-
ber 2004 valgt som tillids-
repræsentant-suppleant

Lise Arentoft, Hillerød Sy-
gehus, er valgt som tillids-
repræsentant for alle OP-
afdelinger i amtet.

Ann Friis Olsen, Ældre-
service Skibby, er valgt
som tillidsrepræsentant pr.
8. september 2004

Fratrådte
Charlotte Moslund
Ølstykke dagpleje, er pr.
31. august fratrådt som

sikkerhedsrepræsentant

Ester Astrup
Stenløse Kommune, er pr.
1. august 2004 fratrådt
som tillidsrepræsentant-
suppleant. 

Annette Falk
Frederikssund Sygehus, er
pr. 29. september 2004
fratrådt som tillidsrepræ-
sentantsuppleant.

Med venlig hilsen

Charlotte Jacobsen

Afdelingsformand

Information om afdelingens tillidsvalgte

FOA, Frederikssund Afdeling bliver koblet på hovedforbundets nye
telefonsystem fra mandag den 8. november 2004. Som følge heraf 
får faglig afdeling og a-kassen nye telefon- og faxnumre:

Faglig afdeling: Tlf. 46 97 12 00
Faglig afdeling: Fax 46 97 12 01

A-kassen: Tlf. 46 97 12 00
A-kassen: Fax 46 97 11 95

I lommebog for år 2005, der er vedlagt dette nummer af IN-FOA-TION, er anført
de nye telefon- og faxnumre.
Såfremt der bliver tekniske problemer med det nye telefonsystem den 
8. november 2004, håber vi på forståelse herfor.  

Med venlig hilsen

Charlotte Jacobsen

Afdelingsformand 

Afdelingen får nye telefonnumre 
fra 8. november 2004
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FOA, Frederikssund Afdeling,
byder Martin Hansen vel-
kommen

Martin er den 1. august 2004 ansat som faglig med-
arbejder i FOA Frederikssund.

Martin er tilknyttet Social- og Sundhedssektoren 23
timer ugentligt og skal i samarbejde med sektorformand
Laila Rødebæk Olsen, varetage den daglige kontakt med
medlemmerne og de tillidsvalgte i faglige spørgsmål i
sektoren.

Martin har en faglig baggrund inden for kommuni-
kation og arbejdstagerrettigheder.

Med venlig hilsen

Erik Blicher Hansen

Afdelingsnæstformand/kasserer

Personaleansvarlig

Dagpenge+
Hvor meget vil du have oven i dagpengene?

Som medlem af FOA og
OAA (FOA´s arbejdsløs-
hedskasse) kan du tegne
en forsikring, som hjælper
dig, hvis du bliver ar-
bejdsløs. Forsikringen
hedder DAGPENGE+, for-
di den giver dig en udbe-
taling oven i dagpengene
fra a-kassen.

Forsikringen er indrettet
specielt efter FOA-med-
lemmernes ønsker. Den

dækker bredt, har en lav
præmie og udbetales
automatisk.

Er du interesseret i at
få mere at vide, kan du
ved henvendelse i afde-
lingens reception få ud-
leveret/tilsendt en pjece
eller se mere på
www.foa.dk/dagpengeplus.

Charlotte Jacobsen

Afdelingsformand
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FO-timer
julen 2004
Da der allerede nu har været en del forespørgelser
vedrørende nedskrivningen af juledagene,
skal det meddeles at reglen er:

Alle ansatte SKAL nedskrives når der forekommer en
søgnehelligdag, såfremt den ansatte ikke har fri på selve
søgnehelligdagen.
Med hensyn til søndag den 26. december 2004 - 2. jule-
dag - så har denne IKKE status som søgnehelligdag (da
den falder på en i forvejen søndag). Det betyder, at da-
gen betragtes som en almindelig søndag - og der skal
derfor ikke ske nedskrivning eller gives FO- timer for
denne dag.

Med venlig hilsen

Laila Rødebæk Olsen

Sektorformand

Social- og Sundhedssektoren havde den glæde, at der
var 5 social- og sundhedshjælpere og 5 social- og sund-
hedsassistenter der sagde ja tak til at komme til recep-
tion den 12. august 2004 i FOA, Frederikssund Afdeling.
De nyuddannede fik udleveret deres emblem som tegn
på deres gode indsats.

Alle hyggede sig med mad og drikke og havde nogle
gode samtaler om elevtid og fremtid. Vi vil endnu en
gang ønske alle tillykke og god vind fremover.

Husk at passe på jer selv.

Med venlig hilsen

Connie Poulsen

Sektornæstformand, Elevansvarlig

Reception for nyuddannet
social- og sundheds-
personale

Reglen er, at den 6. ferieuge fortsat afholdes med ud-
gangspunkt i, hvornår den ansatte ønsker den.
Der kan dog i enkelte tilfælde være behov (arbejdsrela-
teret) for at arbejdsgiveren må give afslag.

Ligeledes har jeg fra flere ansatte hørt, at de skal have
afviklet deres 6. ferieuge, inden de afvikler den 4. og 5.
ferieuge samt at den skal være afviklet inden udgangen
af 2004. 

DETTE ER IKKE KORREKT, da det skal være drøftet og
besluttet i samarbejds- og eller MED-organisationen før
det er aktuelt. 

I henhold til KTO, Aftale om ferie 2002:
§ 5 stk. 1: Der kan mellem den ansatte og arbejdsgiver

aftales, at uafviklede ferietimer ud over 4 uger pr. år
kan overføres til følgende ferieår. 
§ 5 stk. 3: Den ansatte og arbejdsgiveren skal indgå en
skriftlig aftale herom, inden ferieårets udløb. Det vil
sige inden 30. april 2005. 
Samtidigt aftales de nærmere vilkår for afviklingen af
den således overførte ferie.

Laila Rødebæk Olsen

Sektorformand

6. ferieuge
Der har i den senere tid været en del forespørgelser vedrørende den 6. ferieuge 
samt hvordan den kan / skal afholdes. 
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Efter 30 år som sygehjælper gør det
ondt at jeg nu oplever, at flere kolle-
gaer sygemeldes p.g.a. dårligt arbejds-
miljø.

Jeg er træt af, at vi hele tiden bliver
dunket oven i hovedet med, at vi skal
efteruddanne os, være fleksible o.s.v.
for at tackle de borgere vi hjælper.

Vi er i forvejen godt uddannet - vi
har s.. altid være fleksible, vores bor-
gere bliver for det meste plejet og be-
handlet tilfredsstillende. Men hvem
sørger for, at personalet bliver plejet?
Aldrig har jeg oplevet så dårligt et ar-
bejdsmiljø som nu på de kommunale
arbejdspladser. For mange skal be-

stemme, hvordan vi skal gøre - vi kan
godt selv.

Jeg har fået nok. Jeg mener, at ledere,
mellemledere og kommunalpolitikerne
burde være medspillere for at alle kan
have en god arbejdsplads. Ofte ople-
ver jeg det modsatte - som modspille-
re.

Jeg er træt, måske udbrændt, men det
er systemet også. Der må ske en for-
nyelse på de offentlige arbejdspladser,
ellers mister I guldet. Så pas på hinan-
den, pas godt på jer selv.

En hilsen fra

Lone Christiansen

Det gør jeg,
fordi jeg synes det er for-

nuftig beslutning. Jeg kan se mange fordele i fusionen
for os i Pædagogisk Sektor. Vi vil blive udvidet med ca.
26.000 medlemmer, og vil fremover være den største på
børneområdet. Det vil give os en meget stor gennem-
slagskraft overfor kommunerne. Det vil helt klart være
en fordel for os, som jo ikke er uddannede, det til trods
at vi gennemgående ser at dagplejerne er den gruppe
der uddanner sig mest. Jeg ser det også som en fordel,
at vi får større kontakt til institutionsmiljøet, da der al-
lerede er sket mange sammenlægninger med dagplejen
og institutionen. 

Det vil helt klart være en fordel for os at skulle løn-
forhandle sammen med PMF.

Der er ingen tvivl om, at jo flere vi er, jo stærkere er

vi. Det kan blive en fordel for os, set i lyset af at vi
handler sammen, at få mange flere på uddannelse, da
PMF er meget stærke på dette område. Det er også dem
vi allerede nu samarbejder med om den pædagogiske
grunduddannelse. 

Der er allerede på nuværende tidspunkt flere steder
taget hånd om, hvordan FOA og PMF kan danne fælles
fodslag på det fagpolitiske område, og flere steder taget
stilling til de valgtes indplacering. Disse tiltag ser jeg
som meget positive.
Derfor stem når tiden kommer.
Jeg kan kun opfordre jer til at stemme ja, for et ja vil
være en styrkelse af den Pædagogiske Sektor.

Ann M. Nielsen

Sektorformand

Fusion
Da hovedbestyrelserne i FOA og PMF har besluttet at sige ja til
fusionsgrundlaget, vil jeg gerne herved opfordre jer alle til at
stemme ja til fusionen.

LÆSERBREV

Pas godt på Jer selv 
- pas godt på hinanden!!!
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1. Krav, der vedrører tværgående aftaler, der er
indgået af alle centralorganisationerne, det vil sige
aftaler der skal indgås i CFU-regi:
• Generellønstigning på 10 %

2. Krav, der alene vedrører aftaler der er indgået
af Statsansattes Kartel (Fællesoverenskomsten):
• Forhøjelse af samtlige arbejdstidsbestemte tillæg

(Natpenge)
• Konvertering af ikke afviklet over- og merarbejde til

omsorgsdage, skal bevares

3. Krav, der alene vedrører organisationsaftaler der
er indgået af forbundet:
• NEJ til Ny Løn, der er ingen der ønsker at overgå til

Ny Løn
• Skalatrin 9 skal udgå, skalatrin 10 er minimum for

en startløn
• Skalatrin 17 skal tilføjes i trinforløbet

Kravene er indsendt med begrundelser og i prioriteret
rækkefølge.

Marianne Røgen

Sektorformand

Servicesektoren

Overenskomstkrav 2005 på det Statslige område
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De indkomne krav fra medlemmer og tillidsvalgte ansat på Statens
område, er indsendt med opdeling i følgende 3 grupper:
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Ved stilling/adresseskift
Skifter du arbejdsplads, stilling eller adresse, bedes du udfylde
nedenstående skema og sende det til:

Forbundet af Offentligt Ansatte
Ådalsparken 9, 3600 Frederikssund

Navn

Cpr.nr.

Adresse

Postnr. & by

Stillingsbetegnelse

Antal timer

Arbejdsgiver

Arbejdsplads

Adresse FOA Frederikssund · Ådalsparken 9
Postboks 195 · 3600 Frederikssund
Hjemmeside: www.foa.dk/frederikssund

Faglig afdeling Tlf. 47 38 39 64 Fax 47 38 39 68
E-mail: frederikssund@foa.dk

A-kassen Tlf. 47 38 39 75 Fax 47 38 39 76
E-mail: akas026@foa.dk

Åbningstider Mandag-tirsdag 9.00-15.30
Onsdag 9.00-15.30
Torsdag 9.30-17.00
Fredag 9.00-11.30

Telefontider Mandag-tirsdag 9.00-14.00
Onsdag Telefonen lukket hele dagen
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 9.00-11.30

Kontaktpersoner: Afdelingen: Formand: Charlotte Jacobsen
Næstformand/kasserer: Erik Blicher Hansen
Social/sundheds- Formand: Laila R. Olsen
sektoren: Næstformand: Connie Poulsen
Pædagogisk sektor: Formand: Ann M. Nielsen

Næstformand Inger Matzen
Servicesektoren: Formand: Marianne Røgen

Næstformand: Kurt G. Hansen
Seniorklubben: Formand: Kirsten Vind Larsen

Personale: Husassistent: Nina Larsen
A-kasseleder: Merete Kragh
Sagsbeh. a-kas.: Rita Hansen
Sagsbeh. a-kas.: Charlotte Gondolf
Bogholder: Karin Andersen
Sekr. reception: Tina Normann
Sekr. Faglig Afd.: Gitte Tærsker
Arb.skadesekretariat:
Faglig sekretær: Inger M. Pedersen
Sekretær: Lene R. Olsen
Faglig medarbejder: Martin Hansen

Pen-Sam 44 39 39 39 - Kan træffes i afdelingen efter 
aftale, den første onsdag i hver måned.

Ansvarshavende Charlotte Jacobsen
redaktør Bladet udkommer 6 gange årligt, 

og trykkes i 3.000 eksemplarer.

Næste nummer Udkommer ca. den 11. december 2004
Deadline 15. november 2004

Grafisk Paritas Grafik A/S · 36 38 25 25
fremstilling Paritas Grafik Frederikssund · 47 31 47 00

Kalender
Afdelingen:

27. okt. 2004 AFDELINGEN LUKKET
28. okt. 2004 Repræsentantskabsmøde
3. nov. 2004 Møde for nye TR/SR
9. nov. 2004 TR-dag

16. nov. 2004 Afdelingsbestyrelsesmøde

Servicesektoren:
24. nov. 2004 Sektorbestyrelsesmøde

Pædagogisk sektor:
1. nov. 2004 Sektorårsmøde
6. nov. 2004 Kongres, fusion FOA/PMF

Social- og sundhedssektoren:
28. okt. 2004 Repræsentantskabsmøde
11. nov. 2004 Sektorbestyrelsesmøde
16. nov. 2004 Afdelingsbestyrelsesmøde



En sømands navigering med Kjeld Olesen

Den 17. november 2004 i FOA huset kl. 13.30

En omskiftelig tilværelse i politik og på søen. Med en
far som modstandsmand blev besættelsesårene drama-
tiske, især da familien måtte gå under jorden. Stod til
søs, men blev tvunget i land p.g.a. en hoftelidelse. Tog
en shipping uddannelse. Var folketingsmedlem 1966 -
1987.

Julefrokost

Den 15. december 2004 i FOA huset kl. 12.00

Traditionen tro slutter vi året med vores hyggelige jule-
frokost. Vi får god mad, en øl og en snaps for 150 kr.
for medlemmer. Gæster 200 kr. Medbring en pakke til
dagen. Tilmelding som er bindende samt betaling kan
ske på et af de forudgående møder, dog senest den 
6. december 2004.

Bestyrelsen

Seniorklubbens arrangementer


