
 

 

Generalforsamling i FOA Lolland  

Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 19:00 – 21:00 på Hotel Harmonien, Nybrogade 2, 4900 

Nakskov.  

Der er mødt 52 medlemmer, hvoraf 40 er stemmeberettigede. 

Morten byder velkommen til generalforsamlingen. 

Vi synger ”Når jeg ser et rødt flag smælde” 

Referat: 

1. Godkendelse af forretningsorden 

Godkendt 

2. Valg af dirigent 

Kaj Gjerding Hansen valgt. 

Kaj konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet i FOA Lollands medlemsblad fremsendt i 

februar 2018. 

3. Valg af stemmetællere 

Bjørg Jensen og Henning Jakobsen 

4. Godkendelse af dagsorden 

Kaj gennemgår dagsordenen med generalforsamlingen. Der er ikke modtaget forslag til punkt 8. 

Under punkt 8.4 oplyses det, at Laila er på genvalg for 4 år. Der er ikke modtaget forslag til punkt 9. 

5. Beretning ved formanden 

Den skriftlige beretning er uddelt på bordene til de fremmødte. 

Morten fremlægger bestyrelses mundtlige beretning der bl.a. omhandler OK18. Kongressen i 

2019. Afdelingens sager, tilgang og afgang af personale. Persondataforordningen (GDPR) 

Arbejdspladsbesøg. Medlemssituationen hvor der inden for de næste 5-7 år er ca. 250 medlemmer 

der har mulighed for at gå på efterløn eller pension. TR/AMR. Privat / Pleje Plus. Lolland Kommune. 

Region Sjælland og elevarbejdet. 

Niels-Erik aflægger FOAs A-kasses mundtlige beretning, der bl.a. omhandler IT og 

dagpengereformen. Kontrol og reguleringer. Aktiv jobsøgende. Digital postkasse. Feriedagpenge / 

Ferieår 2018 – 2019. Nye regler om supplerende dagpenge pr. 1. oktober 2018. Sygdom i 

ansættelsesforhold. Status over ledighedsprocent for 2018. De nye udfordringer/ændringer i 2019, 

heriblandt udbetaling af VEU-godtgørelse, opholdskravet og fra 2020 den nye ferielov og regler for 

feriedagpenge. 



 

 

Morten takker kollegaerne, a-kassen og TR/AMR’erne for samarbejdet. Sender en tak til de 

fremmødte og afdelingens medlemmer. 

Spørgsmål til beretningen: 

Er Lene Munk-Pedersen til stede – Det er hun ikke. 

Uddannelse af elever – Eleverne vil forsat komme i praktik på sygehusene. 

 Beretningen godkendt. 

6. Regnskab 

Morten forespørger generalforsamlingen om der er behov for slavisk gennemgang af noter? 

Generalforsamlingen beslutter, at det er der ikke. 

Morten aflægger regnskab 2017. Regnskabet er gennemgået af billagskontrollanter. 

Der spørges ind til egenkapitalen. 

Morten forklarer at bestyrelsen for 4-5 år siden besluttede at investerer 1 million i et sikkert depot. 

Der er hensat 2,8 millioner på konto i Arbejdernes Landsbank (AL). Alle afdelingens penge er samlet 

i AL. Det er undersøgt og de andre banker vil ikke investere for os, der er tale om for små beløb. 

Regnskab 2017 godkendt. 

Morten fremlægger regnskab 2018. Der er en rettelse til note 9 – Det er FOA Lolland der ejer 46% 

af Forbundshuset. 

Der spørges ind til Driftsresultat før finansielle poster. Hvorfor Finansielle omkostninger ikke er 

opgjort som minusbeløb. 

Administrativ medarbejder Lene forklarer, at revisor oplyser, at så længe man kan læse ud af 

teksten, at der er tale om omkostninger er det ikke nødvendigt at benytte minus. 

Dette nedlægger generalforsamlingen protest imod. 

Regnskab 2018 godkendes med protest og under forudsætning af, at note 9 rettes. 

 

7. Redaktionelle ændringer af afdelingslovene, og tilpasninger til forbundets love. 

Morten gennemgår og forklarer baggrunden for de ønskede ændringer. Forslag og forklaring er 

uddelt inden generalforsamlingens start. 

Godkendes uden bemærkninger. 

8. Valg 

8.1.  Formand Morten Nielsen opstiller for 4 år - Valgt 

8.2.  Næstformand Werner Mollerup opstiller for 2 år - Valgt 

8.3. Bestyrelsesmedlem Helle Marqweis for 4 år - Genvalgt 



 

 

8.4. Bestyrelsesmedlem Laila Harms Hansen for 4 år - Genvalgt 

8.5. Bilagskontrollant - Ingen kandidater  

Bestyrelsen gives mandat til at finde ny billagskontrollant 

9. Indkomne forslag 

Ingen forslag. 

10. Eventuelt 

Morten takker Kaj for hjælpen som dirigent. Anne Bjerregaard får tak for det gode samarbejde, hun 

er en god leder og sparringspartner, Anne blev ønsket held og lykke i seniorlivet. 

Anne takker for de fine ord og for det gode samarbejde. Hun er tryg ved at overlade ansvaret til 

Morten. Det har været mange spændende år, hun glæder sig til seniorlivet, som skal nydes med 

manden og cykelture. 

Referent Lene Haffner Nielsen 

 

 

NB: Efter generalforsamlingen har revisor ved RI redigeret side 9 – Finansielle omkostninger og side 14, 

Note 9 Eventualforpligtelser for at imødegå generalforsamlingens protest og forbehold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


