
314 
 

Referat  

FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. 

Bestyrelsesmøde mandag den 21. marts 2022 

FIUSYS. nr. 9501-22-08-00 

 

Mødet startede kl. 18.00 og sluttede kl. 20.20  

Mødet blev afholdt i afdelingens lokaler i Hjørring 

 

Møde deltager: 

Leif Risgaard Jensen LRJ Maibritt Jensen MJ 

Lene Berendt LB Lene Svenningsen LS 

Lene E. Nielsen LN Mette Panum Andersen MPA 

Hanne Christensen HC Louise Djernæs LD 

Anne Thøgersen AT Kristina Bredal KB 

Jesper Arenskov Larsen JAL Anette Seidler AS 

Anne Jette P. Rasmussen AJR Elsebeth Nielsen EN 

Lone Dalsgaard Jensen LDJ Dorthe Stokholm Olsen DSO 

Aase Dissing Povlsen                 AaP  

 

 

Afbud: Lene Svenningsen – Dorthe Stokholm Olsen 

Indkaldt:  

 

Formanden bød velkommen til dette korte bestyrelsesmøde, som primært ville 

omhandle – Årsregnskabet 2021, samt status på valgene til 

afdelingsgeneralforsamlingen den 04-04-2022 efter at fristen udløb. 
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Dagsorden: 

1) Valg af mødeleder. 

a) Indstilling: DL indstiller Anne Thøgersen som mødeleder 

b) Beslutning: Anne Thøgersen blev valgt. 

 

2) Godkendelse af dagsorden: 

a) Indstilling: Dagsorden godkendes. 

b) Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. 

 

3) Godkendelse af referat fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde 18-02-2022 

Referatet udleveres til bestyrelsen i papirform på dette møde. 

LD spurgte ind til om alle der var indbudt til mødet vedr. Revision af 

Hjemmesiden havde accepteret invitationen til møde den 24-03-22.?   

Formanden kunne meddele at alle deltog i mødet. 

a) Indstilling: DL indstiller at referatet godkendes efter gennemgang på mødet 

b) Beslutning: Referatet godkendt med ovenstående meddelelse. 

 

Økonomi  Årsrapport 2021    Bilag:   
4)   Årsrapporten vises på skærmen 

Bogholder Dorte Porsborg vil deltage under dette punkt. 

Dorte Porsborg og Formanden – gennemgik årsrapporten med kommentarer, 

samt svarede på spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmerne.   

a) Indstilling: DL indstiller, at bestyrelsen godkender årsrapporten og indstiller 

den til generalforsamlingens godkendelse 

b) Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsrapporten og indstiller den til 

generalforsamlingens godkendelse. 

 



316 
 

5) Generalforsamling 04-04-2022  

a) Status på generalforsamlingen den 04-04-2022 

DL orienterer: 

Indkomne forslag – kandidater til de forskellige valg – beretning m.v. 

Formanden viste PowerPoint på skærmen, der vil blive vist på 

generalforsamlingen. 

Status på valg: 

Faglig sekretær for 3 år: 

På valg er: 

Anne Thøgersen der ønsker genvalg. 

3 Bestyrelsesmedlemmer for 3 år: 

På valg er: 

Maibritt Jensen der ønsker genvalg 

Aase Dissing Povlsen der ønsker genvalg  

Anne Jette Præsius Rasmussen der ikke ønsker genvalg 

Kristina Bredal  

Elsebeth Nielsen  

Anette Seidler 

Anja Møller Engemann  

Maybritt Pedersen  

3 suppleanter for 1 år: 

På valg er: 

Kristina Bredal, der ønsker genvalg, hvis ikke hun vælges til bestyrelsen 

Anette Seidler, der ønsker genvalg, hvis ikke hun vælges til bestyrelsen 

Elsebeth Nielsen, der ønsker genvalg, hvis ikke hun vælges til bestyrelsen 

1 bilagskontrollant for 2 år: 

På valg er: 
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Anne Marie Kjær Møller, der ønsker genvalg 

1 billagskontrollantsuppleant for 1 år: 

På valg er: 

Vagn Quist Jensen 

5 lønudvalgsmedlemmer for 1 år: 

På valg er: 

Aase Dissing Povlsen 

Dorete Hejlesen Andersen – ikke hørt fra vedrørende opstilling 

Lene Svenningsen 

Mette Panum Andersen 

Mogens Stadsvold 

Anja Møller Engemann  

1 Fanebærer for 1 år: 

På valg er: 

Ingrid Elisabeth Mose, der ønsker genvalg  

Bestyrelsen indkaldes via Outlook til formøder kl. 17.00 før 

generalforsamlingen mandag den 4. april 2022. 

Hanne Christensen ville høre om det var muligt, at der fremover er længere 

tid mellem afholdelse af sektorgeneralforsamlingerne og afdelingens 

generalforsamling. Formanden vil kigge på det. 

AaP spurgte om kandidaterne kunne blive oplyst på Hjemme siden. 

Formanden oplyste at det ville blive lagt på hjemmesiden dagen efter. 

 

6) Gensidig orientering 

a) A-kasse. Ingen deltager fra A-kassen. 

b) Teams  

Team løn- og ansættelse v/Anne Thøgersen Der afholdes første møde 31. 

mats 2022 vedr. Frederikshavner modellen, som er behandling af 
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lønindplaceringsskemaer fra kommunerne og regionerne. 

Team Tillidsvalgte v/Leif Risgaard Jensen orienterer om at teamet skal til 

at skrive ud til TR og FTR om opdatering af TR-aftalerne.  

Teksten i breve der udsendes i forbindelse med at tillidsvalgte er tilmeldt 

kurser ændres, så der fremover står ”du er tilmeldt kurset, kan du ikke 

deltage, skal du melde afbud. Dette fordi der ofte sker afbud til kurser i sidste 

øjeblik, og det er en stor udgift. 

 

Opfordring til bestyrelsen / de tillidsvalgte om tilmelding til mødet den 29. 

april 2022 – tilmelding til Løntræf i september 2022.03.24 Og ligeledes til 

kurset den 31-03-2022 i afdelingen ”Modtage nye kolleger”.! 

c) Sektorerne. 

Social og sundhedssektoren v/Hanne Christensen, orienterede om 

sektorgeneralforsamlingen der afholdes den 22. marts 2022 i Vrå. Der er 

kampvalg til alle posterne. I øjeblikket er der gang i mange forskellige 

forhandlinger og aftaler i kommunen indenfor Social- og sundhedsområdet. 

Bestyrelsen drøftede ansættelser af unge under 18 år i kommunerne. Det blev 

påpeget, at ansættelser ikke kommer med på MED, og TR ikke bliver 

orienteret om ansættelser.  

Anne Thøgersen kom med en kraftig opfordring om at man i HU genbesøger 

alle personalepolitikker samt retningslinjer. 

Pædagogisk sektor v/Lene Engelbrecht Nielsen har afholdt 

generalforsamling torsdag den 17. marts 2022, der blev valgt 2 suppleanter, 

så bestyrelsen er nu fuldtallig. Vedr. Fremtidens dagpleje der er indkaldt til 

møde 19. april 2022.  

 

Servicesektoren v/Jesper Arenskov Larsen har lavet forhåndsaftale 

indenfor regionen. Der laves aftale onsdag næste uge med rederne. Får 

lønindplaceringer fra rederne som skal tjekkes. Der skal være TR valg i 

servicesektoren.  

d) Bestyrelsesmedlemmer. 

Louise Djernæs orienterede om, at datoen for lønforhandling på social- og 

sundhedsområdet med kommunen er ændret til den 29. april 2022.  
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e) Daglig ledelse. 

Intet. 

 

7) Gennemgang af referater 

Der vil til dette møde ikke være referater til orientering 

De vil blive behandlet på bestyrelsesmødet den 25-04-2022 

 

a) HB:  Bilag  

b) HU Hjørring:  Bilag  

c) HU Brønderslev:     Bilag  

d) HU Regionen:     Bilag  

e) Servicesektoren:     Bilag  

f) Pædagogisk sektor:     Bilag  

g) Social- og sundhedssektor:     Bilag  

 

8) Lukket punkt 

 

9) Eventuelt 

Intet. 

 

_________________________  _____________________ 

Anne Thøgersen   Mette Kabbeltved Pedersen 

mødeleder    referent 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde:  

mandag den 25. april 2022 

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


