
REFERAT  

FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. 

Bestyrelsesmøde 16. december 2020 

FIUSYS. nr. 9501-20-08-00 

 

Mødet startede kl. 9.00 

Mødet sluttede med frokost kl. 13.00  

Mødet afholdes i afdelingens lokaler i Hjørring 

 

Møde deltager: 

Leif Risgaard Jensen LRJ Aase Dissing Povlsen AaP 

Lene Berendt LB Lene Svenningsen LS 

Lene E. Nielsen LN Mette Panum Andersen MPA 

Hanne Christensen HC Louise Djernæs LD 

Anne Thøgersen AT Jesper Arenskov Larsen JAL 

Anne Jette P. Rasmussen AJR Maibritt Jensen MJ 

Lone Dalsgaard Jensen LDJ Dorthe Stokholm Olsen DSO 

 

Afbud:  

Indkaldt:  

 

Referat: 

1) Valg af mødeleder. 

a) Indstilling: Lene Berendt  

b) Beslutning: Lene Berendt 

 



2) Godkendelse af dagsorden 

Formanden ønskede et nyt pkt. på dagsordenen. 

pkt. 5 Bestyrelseskonference/Bestyrelsesmøde 11.-12. februar 2021. 

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

3) Godkendelse af referat fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde. 

Formanden har referat med fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde. 

Referatet blev godkendt.  

 

4) Økonomi: 

Budgetopfølgning pr. 01.11.2020 samt år til dato  Bilag: 1 

Formanden gennemgår budgetopfølgningen med kommentarer. 

Budgettet viser et overskud på 171.000,- efter de første 11 måneder af 

2020. Det skyldes hovedsagligt mindre lønudgifter til sektorformand 

(PÆD 7 mdr.) samt ledig stilling efter Jesper S. fra 01.10.20 og året ud.  

 

5) I forhold til indtægtssiden så er afdelingens medlemstal stadig faldende. 

 
a) Indstilling: 

DL indstiller at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. 

b) Beslutning:  

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. 

 

6) Bestyrelseskonference/Bestyrelsesmøde 11. – 12. februar 2021. 

Bestyrelsen var i tvivl om konferencen skal afholdes grundet situationen 

med Covid19. Det undersøges om man kan booke konferencen, men med 

den klausul at der kan afbestilles i forhold til covid19. 

DL vender tilbage til bestyrelsen når afbudsmuligheden er undersøgt. 

 

7) OK 21: 

Formanden giver en status på OK 21 – hvor er vi i forløbet? 



De endelige krav fra Forhandlingsfællesskabet til KL og Regionerne fastsættes den 

15-12-2020. Hvis de er modtaget fra forbundet, omdeles de på mødet. 

 

De endelige krav modtog afdelingen i går.  

(Det handler om FOAs krav til KL 2021, samt FOAs krav til RLTN 2021) 

Formanden viste plancher og kommentrede det aftalet. 

Det blev besluttet, at de samlede krav udsendes til bestyrelsen sammen 

med referatet.  

Medlemmerne skal være medlem 31.12.2020 i forbindelse med en evt. 

konflikt. Formanden orienterede om hvordan afstemningen kommer til at 

foregå i forbindelse med godkendelse af overenskomsten.  

Hanne Christensen og Anne Thøgersen forlod mødet kl. 10.00, grundet 

andet møde. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

8) FH Nordjylland stiftende repræsentantskabsmøde 15-10-2020 i Vejgaardhallen: 

Formanden orienterer om valg m.v. fra repræsentantskabsmødet. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

9) Grønnegade 15: 

DL orienterer: 

FOA Vendyssel har modtaget et købstilbud på Grønnegade i Brønderslev.  

 

DL og PL anbefaler bestyrelsen, at bestyrelsen nikker ja, til købstilbuddet 

og at der på den baggrund indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 

først i januar 2021, således at medlemmerne af FOA Vendsyssel kan 

beslutte om bygningen i Brønderslev skal sælges.(køber er kendt af 

bestyrelsen) 

Det var vigtigt for hele bestyrelsen, at det oplyses i referatet, at skulle en 

generalforsamling beslutte at Bygningen skal sælges, så vil afdelingen 



leje sig ind i nye lokaler. Således at FOA Vendsyssel stadig har et 

afdelingskontor i Brønderslev. 

En enig bestyrelse indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 1 

punkt på dagsordenen – salg af Grønnegade 15, 9700 Brønderslev.  

  

10) TR/AMR Nytårsparole – virtuelt 14-01-2021: 

Lene Berendt og formanden orienterer om arrangementet. 

Hanne Christensene og Anne Thøgersen deltog igen fra kl. 11.00. 

Bestyrelsen var enige om, at nytårsparolen udsættes (COVID -19), og at 

afdelingen sender en mail om udsættelse af arramgementet til alle 

tillidsvalgte. 

 

11) Temadag for afdelingsbestyrelsen – dato? (medbring kalender) 

Hovedbestyrelsen skal den 09-02-2021 tage endelig stilling til om der er basis for 

at indkalde til en Strukturkongres. 

Bestyrelsen aftalte ekstraordinært bestyrelsesmøde til den 7. januar 2021 

kl. 8.00 i afdelingen.  

 

12) Gensidig orientering 

a) A-kasse. Dorte Stokholm Olsen orienterede om nye praksis i A-kassen. 

Ændring af arbejdssituationen i forbindelse med covid19 for 

medarbejderne. Nyt bookingsystem til medlemmerne. Jobcafeen foregår 

telefonisk i øjeblikket, medlemmerne kan ringe hver torsdag og tale med 

AOF.  

Ledighedstal / antal ledighedsberørte for oktober er 90, 2,4 procent. De 

fordeler sig med 27 ledige i Brønderslev og 63 i Hjørring.  

b) Teams. Team Arbejdsmarkedsforrhold v/lene Berendt  

LB orienterede om ny bekendtgørelse i forbindelse med Covid19, 3 mdr. 

forlængelse af syge/dagpenge. Team løn og ansættelse v/Anne 



Thøgersen ansvarsområder i teamet er uddelegeret i forbindelse med at 

2 nye sektorformænd er startet i teamet. Orientering om diverse aftaler 

der er ved at blive aftalt, og som er indgået.  

Team Tillidsvalgte v/formanden TR uddannelserne foregår virtuel indtil 

31. marts 2021. Team administration v/formanden, ændringer i 

arbejdsopgaver i teamet samt bemanding af kontorerne.  

c) Sektorerne Sosusektoren v/Hanne Christensen Orientering om de 

forskellige uddannelsesformer i disse Covid19 tider.  

Afsluttet alle lønforhandlinger i 2020 med Regionen. Planlagt 

generalforsamling Idrætscenter Vrå, mandag den 15. marts 2021, 

sammen med pædagogisk sektor og servicesektoren.  

Pædagogisk sektor v/Lene E. Nielsen der har haft første 

sektorbestyrelsesmøde, som nyvalgt sektorformand. 3. maj 2021 starter 

PAU uddannelse op. I øjeblikket handler meget om covid19.  

Servicesektoren v/Jesper A. Larsen som også har holdt første 

sektorbestyrelsesmøde virtuelt, som ny sektorformand.  

d) Bestyrelsesmedlemmer. Aase Povlsen har et ønske om en anden udgave af 

afdelingskalenderen. DL kigger på det.  

Flere af bestyrelsesmedlemmerne orienterede om hvor slidte og brugte 

medlemmerne er i forbindelse med og håndtering af Covid19. Alle håber 

det bliver et bedre 2021. 

 

e) Daglig ledelse. 

Intet at bemærke. 

 

13) Gennemgang af referater 

a) HB: Intet at bemærke  Bilag: 2 

b) HU Hjørring: Intet at bemærke  Bilag: 3 

c) HU Brønderslev: Intet referat siden 07.09.2020  Bilag: 



d) HU Regionen: Intet referat siden 23.09.2020  Bilag: 

e) Servicesektoren:  Afholdt bestyrelsesmøde 09.12.2020 Bilag: 

f) Pædagogisk sektor: Intet at bemærke   Bilag: 4 

g) Social- og sundhedssektor: Intet at bemærke  Bilag: 5 

 

14) Lukket punkt 

a) Formanden / DL orienterer 

 

15) Eventuelt 

Intet at bemærke.  

 

_____________________ ______________________ 

Lene Berendt   Mette Kabbeltved Pedersen 

mødeleder   referent 

 

 

Næste møde: 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 7. januar 2021 kl. 8.00 

 

 

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


