
 
 

FOA Køges generalforsamling torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.00 

På teaterbygningen, Bag Haverne, 4600 Køge 
 

Antal fremmødte 73, heraf 49 stemmeberettiget og 24 pensionister og ansatte 

 
 

Dagsorden i henhold til lovenes § 5 stk. 3 
1. Valg af dirigenter 

2. Godkendelse af forretningsorden 

3. Beretning for 2018 
4. Forelæggelse af Regnskab for 2018 og budget for 2019 

5. Fastsættelses af kontingent 
6. Indkomne forslag 

7. Valg 
8. Evt. 

 
1. Valg af dirigenter 

Bestyrelsen foreslår Britt Petersen og Carsten Juncher Christensen fra afdelingen – 
disse er valgt 

 
2. Godkendelse af forretningsorden 

Godkendt 
 

Dirigenter orienterer om at indkaldelsen til generalforsamlingen er lovligt 

indvarslet i henhold til afdelingens love. 
 

Referenter vælges: Brita Ulskov Jørgensen, Charlotte Blands Jørgensen 
 

Stemmetællere vælges: Lene Graulund, Sejer Folke og Jytte Arnel 
 

 
3. Beretning for 2018  

Formanden Pia Røn Larsen beretter 
Ingen kommentar eller spørgsmål fra salen, dermed er beretningen godkendt. 

 
FOA Køges A-kasse-leder Erik Damgård beretter 

 
 

4. Forelæggelse af Regnskab for 2018 og budget for 2019 

Lene Dalsgaard fra Forbundet fremlægger regnskab og budget 
 

Der er blevet sparet i 2018  
Og vi kommer ud med et overskud på 789.000,- dette er blandt andet opstået 

ved lønrefusion (barsel), Akutmidler og indvendig vedligeholdelse. 



 
Budget for 2019, der forventes et overskud på 41.000,- 

 

 
Spørgsmål fra salen: 

Hvorfor er der sparet 920.000 op til fratrædelsesgodtgørelse. Er det fordi der er nogle 
der skal have det gyldne håndtryk? 

 
Formanden, suppleret af dirigenterne svare: 

Der står i vores afdelingslove at vi skal afsætte sådanne beløb, hvis en af de valgte 
stopper. Det svarer til funktionærlovens §2A, i den står der blandt andet at hvis du 

har været ansat i x antal år, har du ret til 1, 3 eller 6 måneders løn. 
(vores vedtægter/afdelingslove er udleveret til alle fremmødte) 

 
Spørgsmål fra salen: 

Er det ikke urealistisk at ejendommen kun er sat til at koste 1.6 mio? 
 

Lene Dalsgård svarer: 

Jo hvis ejendommen skal sælges, men i dette tilfælde er der ikke tale om et 
ejendomssalg. 

Derudover er der ingen krav til at ejendommen skal opskrives. 
 

Herefter er regnskab og budget godkendt. 
 

 
5. Fastsættelse af kontingent 

Forslag: Uændret kontingent vedtaget 
 

Dirigenten påtaler dog at kontingentet ikke er steget de sidste 10 år, og at man 
med fordel i løbet af de næste par år kan opjustere den. 

 
 

6. Indkomne forslag 

Der er kommet 1 forslag (rettidigt, som er senest 14 dage før) 
Forslaget går ud på at ændre Forretningsloven §12 stk. 3, valg af 

faggrupperepræsentanter, bør ske i 4. kvartal frem for 1. kvartal. 
 

Vedtaget 
 

 
A. Valg til Social- og Sundheds området for 2 år i ulige år 

Regionen: 1 bestyrelsesmedlem  Annie B. Nielsen genvalgt 
  1 bestyrelsessuppleant Hanne Jacobsen = Vakant 

   
Solrød: 1 bestyrelsesmedlem  Helle Andreasen genvalgt 

1 bestyrelsessuppleant Vakant = Tina Hansen, TR fra 
Solrød hjemmepleje 

 

Stevns: 1 bestyrelsesmedlem  Pia Hamberg genvalgt 



  1 bestyrelsessuppleant Birthe Bech genvalgt 
      

Køge: 1 bestyrelsesmedlem  Lone Andersen genvalgt  

1 bestyrelsessuppleant Tine Johnsen genvalgt med 37 
stemmer, modkandidat fik 10 

stemmer og 2 valgte at stemme 
blankt 

 
 

B. Valg til Teknik- og Service området for 2 år i ulige år 
Køge/Stevns: 1 bestyrelsesmedlem  Bruno Rasmussen genvalgt 

  1 bestyrelsessuppleant Ole Fisker Schrøder genvalgt 
      

 
C. Valg til det Private område for 2 år i ulige år 

  1 bestyrelsesmedlem  Vakant 
  1 bestyrelsessuppleant Vakant 

 

D. Valg af 1 AMR samt 1 suppleant for 2 år i ulige år 
1 bestyrelsesmedlem  Niels Bent Pedersen genvalgt 

1 bestyrelsessuppleant Fie Frederiksen, AMR på 
Egehaven valgt 

 
 

E. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant for 2 år i ulige år 
1 bestyrelsesmedlem  Lisbeth Larsen genvalgt 

1 bestyrelsessuppleant Dorte Andersen valgt med 28 
stemmer, modkandidat fik 20 

stemmer og 1 valgte at stemme 
blankt  

F. Valg af suppleant for 1 år 
1 bestyrelsessuppleant Mette Juel Hansen Nyvalgt 

 

G. Valg af bilags kontrollant for 2 år i ulige år 
1 billags kontrollant  Sejer Folke genvalgt 

 
H. Valg af 2 bilags kontrollant suppleanter for 1 år 

1 billags kontrollant suppleant Marianne Pedersen genvalgt 
1 billags kontrollant suppleant Conny Glud genvalgt 

 
 

8 Evt. 
 

Kommentarer fra salen: 
- To gange kampvalg – dejligt at folk engagerer sig! 

 
- De opsagte kolleger fra sygehuset som er kommet i arbejde hos praktiserende 

læger kan ikke være organiseret hos FOA. Kan FOA gøre indsats? 

I øjeblikket bliver de organiseret af HK som ufaglærte 



Lægerne vil ikke gerne samarbejde – FOA centralt arbejder på sagen! 
 

 

Formanden takker af og udleverer blomster til Herdis som formand for 
seniorklubben og tak for det store arbejde, Dorthe Andersen for tid i 

bestyrelsen. Brita for barselsvikariat som Socialrådgiver. 
 

 
Overraskelse: Per Ryt-Hansen foredrag om humor og arbejdsglæde. 

 


