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Referat  

FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. 

Bestyrelsesmøde 22. maj 2019 

FIUSYS. nr. 9501-19-08-02 

 

Mødet startede kl. 9.00 

Mødet sluttede kl. 14.50 

Mødet blev afholdt i afdelingens lokaler i Hjørring 

 

Møde deltager: 

Leif Risgaard Jensen LRJ Aase Dissing Povlsen AaP 

Lene Berendt LB Lene Svenningsen LS 

Jane Sommergreen JS Mette Panum Andersen MPA 

Hanne Christensen HC Louise Djernæs LD 

Svend Jensen SJ Anders Nis Aagren Broberg ANB 

Anna-Marie Thøgersen AT Maibritt Jensen MJ 

Lone Dalsgaard Jensen LDJ Dorthe Stokholm Olsen DSO 

 

Afbud: Svend Jensen – Anders Nis Aagren Broberg 

Indkaldt: Jesper Arenskov Larsen, som deltog 

 

Dagsorden: 

1) Valg af mødeleder. 

a) Indstilling: Anne Thøgersen 

b) Beslutning: Anne Thøgersen 
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2) Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt  

 

3) Godkendelse af referat fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde: 

Referatet blev godkendt. 

 

4) Økonomi/budget      

4 a Budgetredegørelse for 1. kvartal 2019 – ved formanden Bilag 1 

4 b Budgetopfølgning april 2019   Bilag 2 og 3 

Formanden gennemgik økonomi/budgetbilagene.  

Afdelingens resultat incl. Sektorerne viser efter 1. kvartal 2019 et 

overskud på kr. 85.000. 

Der er nedgang i medlemstallet på 51 – siden vi lagde budget i 3. kvartal 

i 2018. I forbindelse med nedgang i medlemstallet, drøftede bestyrelsen 

forskellige tiltag med hensyn til hvervning af nye medlemmer, og 

fastholdelse af de medlemmer FOA allerede har. 

c) Indstilling:  

d) Beslutning: Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. 

 

5) Etablering af Air-con anlæg på Brønderslev kontoret 

Afdelingen har modtaget 2 tilbud på Air-con systemer til Brønderslev kontoret. 

Formanden gennemgår begge tilbud. 

Formanden gennemgik begge tilbud. Bestyrelsen drøftede tilbuddene 

a) Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen accepterer det billigste tilbud.  

b) Beslutning: Bestyrelsen godkendte det billigste tilbud, som er fra 

Brønderslev El-Teknik. Det undersøges om der er behov for 3 

væghængte ”inder-dele” eller det er nok med de 2, som tilbuddet 

lyder på. 
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6) Kontingent til AOF – aftenskole i Hjørring 

Formanden orienterede om kontingentet.  

Bidraget for 2019 udgør 5.600,-.  

a) Indstilling:  

b) Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.  

 

7) Nyt Alarmsystem både i Brønderslev og i Hjørring (Brik system i stedet for 

kode/tastning) 

Formanden orienterede om at alarmsystemet er ved at være forældet. 

Afdelingen har modtaget tilbud på en opdateret version, så der kan 

bruges en brik i stedet for manuel indtastning af koder. Omkostningen 

for den samlede etablering af nyt system i Hjørring kr. 1.649,00 og i 

Brønderslev kr. 1.832,00, samt en forhøjelse af lejen på kr. 100,00 pr. 

måned begge steder. 

a) Indstilling: Det indstilles at der indføres nyt alarmsystem i Hjørring og 

Brønderslev.  

b) Beslutning: Bestyrelsen godkendte købet af nyt/opdateret 

alarmsystem. 

 

8) Opfølgning på møder 

a) Afdelingens generalforsamling 11. april 2019 

Bestyrelsen evaluerede afholdelsen af generalforsamlingen. Der har 

været mange generalforsamlinger på kort tid, måske er det derfor der 

var færre medlemmer der deltog. Det blev bemærket, at der ikke var 

ret mange tillidsrepræsentanter der deltog.  

Skal der gøres et tiltag før generalforsamlingen, for at få TR og AMR til 

at deltage. Skal der ændres på hvordan medlemmerne tilmelder sig 

generalforsamlingen? Skal introduktionen af dem der opstiller oplyses 

løbende via hjemmesiden/Facebook. Således at der er viden om, hvem 

der stiller op til de forskellige poster – før selve generalforsamlingen. 



180 

 

Skal der fortsat være en skriftlig beretning. Skal der være en gæste-

taler, eller underholdning? 

Disse forslag vil indgå i forberedelsen til næste års afdelingsgeneral-

forsamling.  

b) 1. maj møderne i Dronninglund – Brønderslev og Hjørring 

Bestyrelsen evaluerede på afholdelsen af arrangementet. Der var ikke 

mange af FOAs medlemmer der deltog, men der var ros til 

FOA/afdelingen for arrangementet – i begge byer. Der var mange 

unge mennesker (måske kommende medlemmer) der deltog i 

Hjørring. 

Der var forslag fra bestyrelsen, om evt. af få de forskellige skoler til at 

tage de unge med til 1. maj arrangementet. Kan drøftes med de øvrige 

organisationer i LO-regi. 

 

9) Ansvarsområder i afdelingen for fagligt valgte  Bilag 4 

Orientering ved formanden 

Formanden gennemgik de forskellige ansvarsområder. Bilaget bliver 

udsendt til FTR til orientering.  

Ansvarlig for afdelingens medlemshvervning mangler på bilaget. Det 

drøftes på næste DL/PL møde og bliver skrevet på.  

Orienteringen taget til efterretning.  

 

10) Kongres 2019 – status 

a) FOA Vendsyssel har 13 delegeret pladser 

Formanden orienterede om at pladserne er til afdelingsbestyrelsen.  

A-kasselederen er tilmeldt som tilhører. 

b) Tilmelding af delegerede: 

Alle bestyrelsesmedlemmerne er tilmeldt. 
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c) Rejse/Hotel 

Hotelværelser er reserveret. Der arrangeres samkørsel. Forslag om, at 

vi kører sammen i tog, i stedet for flere biler.  

d) Arrangement sammen med de øvrige afdelinger.  

I forbindelse med forberedelserne til kongressen, vil der muligvis 

blive afholdt møde/arrangement dagen før kongressen. Tirsdag aften 

den 8. oktober 2019, sammen med de andre FOA afdelinger i 

regionen. 

Afdelingen har derfor forhåndsreserveret hotelværelser fra tirsdag til 

onsdag også. 

Sektorformændene og deres næstformænd er til årsmøde tirsdag, og 

vil derfor allerede være i Odense tirsdag aften. 

11) Gensidig orientering 

a) A-kasse. 

Dorthe gennemgik flere forskellige bilag vedrørende medlems 

statistikkerne.  

Blandt andet bilag om ”flowet” af medlemmer i 2019. 64 nye medlem-

mer, 57 udmeldte/34 fraflyttet, både til anden afdeling eller til 

pension/efterløn. 

A-kassen har haft trivselsdag med medarbejderne, som var en rigtig 

god dag. 

Medarbejderne har lavet en pjece til de ny-ledige, som gør det nemt at 

se hvad de ledige skal forholde sig til i forbindelse med ledighed.  

b) Teams.  

Team Løn og ansættelse: orienterede om hvilke arbejdsopgaver der er 

i teamet, bl.a. lønberegning/løntjek. Afholdelse af medlemsarrange-

menter i forbindelse med den nye ferielov, hvor der har været stort 

fremmøde. Status i forbindelse med de forskellige lønforhandlinger 

der er i gang i Brønderslev og Hjørring Kommune. 

Team Arbejdsmarkedsforhold: orienterede om, at der er mange store 

og arbejdskrævende sager i teamet i øjeblikket. 

Team Administrativ: Formanden orienterede om kompetenceafklaring 
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af det administrative personale.  

Team tillidsvalgte: orienterede om fornyelse af de tillidsvalgtes aftaler 

med afdelingen. Der er lagt diverse kurser ud på Nettet vedr. 

uddannelse af de tillidsvalgte. I Hjørring Kommune skal der afholdes 

nyvalg for TR/FTR i 4. kvartal af 2019. 

c) Sektorerne 

Pædagogisk sektor: orienterede om besparelser i Dagplejen i Hjørring 

Kommune. FOA skal på gaden den 2. juni 2019 kl. 13. i forbindelse 

med kampagnen ”Hvor er der en voksen”  

Social- og sundhedssektoren: orienterede om mangel på 

medarbejdere indenfor social- og sundhedsområdet. Der kommer fra 

SOSU-skolen et tilbud om efter/uddannelse af Social- og 

sundhedshjælpere i moduler med start i uge 38 

 

d) Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesmedlemmerne orienterede 

gensidigt om hvad der er af udfordringer på arbejdspladserne 

e) Daglig ledelse. 

Formanden orienterede om en personaledag for faglig afdeling og a-

kassen onsdag den 19. juni 2019, hvor afdelingen vil være lukket.  

Henvendelse om gratis advokathjælp på Brønderslevkontoret fra 

advokat Henrik Skaarup, Brønderslev. Bestyrelsen besluttede at takke 

nej til tilbuddet, da afdelingskontoret i Brønderslev yder gratis 

juridisk hjælp via studenterhjælpere en gang om måneden. 

Billetter til Fårupsommerland. Det er usikkert, om der i 2020 vil være 

salg af billetter til parken, fra nogen af fagforeningerne i LO. 

Medlemmer fra flere organisationer har modtaget mails fra KRIFA 

indeholdende Fårup Sommerlands logo, med besked om, at lade sig 

overflytte mod billigere billetter. 

 

12) Gennemgang af referater 

a) HB: Intet at bemærke  Bilag 5 
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b) HU Hjørring: Intet  Bilag  

c) HU Brønderslev: Intet at bemærke.   Bilag 6 

d) HU Regionen: Intet at bemærk   Bilag 7 

e) Servicesektoren: Intet    Bilag  

f) Pædagogisk sektor: Intet at bemærke   Bilag 8 

g) SOSU-sektor: Intet at bemærke   Bilag 9 

 

13) Lukket punkt 

 

14) Eventuelt 

Forespørgsel vedr. afholdelse af dialogmøder for medlemmer i 

forbindelse med afholdelse af kongressen. 

Formanden: det kan være, at vi holder et møde når vi kommer tættere 

på kongressen – idet vi kan konstatere, at flere møder andre steder er 

aflyst p.g.a. manglende interesse. 

Jane Sommergreen orienterede om møde med AOF vedrørende 

forskellige tiltag – herunder FVU-undervisning. Samt informerede om 

brug af midler fra kompetencefonden til uddannelse af medlemmerne. 

AOF mener, at der også kan ske udbetaling af midler fra fonden til 

private arbejdsgivere – Fx Danske Diakoner. Hvilket afdelingen 

tidligere har fået afslag på. Dette undersøges og der gives en 

tilbagemelding til bestyrelsen. 

 

Næste møde: 5. september 2019 

 

 

 

Husk at melde afbud i god tid, hvis du ikke kan deltage. 


