
Generalforsamling i FOA Lolland 

Onsdag d. 26. maj 2021 i Forbundshuset, Brovejen 35, 4930 Maribo. 

Der er mødt 23 medlemmer, heraf 13 stemmeberettigede. 

Morten byder velkommen til generalforsamlingen 

Referat: 

1. Godkendelse af forretningsorden 

Godkendt uden bemærkninger 

2. Valg af dirigent 

Kaj Gjerding Hansen valgt 

Kaj konstater, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet via FOA Lollands nyhedsbrev udgivet den 

15. oktober 2020. 

3. Valg af stemmetællere (ikke aktuelt da valg er afholdt den 24. marts 2021) 

4. Godkendelse af dagsorden 

Kaj gennemgår dagsordenen, pkt. 3, 7 og 8 udgår. Minder om, at der ikke kan vedtages noget under 

pkt. 9. 

Generalforsamlingen godkender dagsordenen. 

5. Beretning ved formanden 

Den skriftlige beretning er uddelt på bordene til de fremmødte. 

Morten fremlægger beretningen mundtligt, idet han har taget generalforsamlingen kritik om for 

lange beretninger til efterretning. Beretningen omhandler bl.a. Coronasituationen hvor FOA Lolland 

har holdt åbent gennem hele forløbet. FOA-kongres i 2019, hvor Mona Striib og Thomas Enghausen 

modtog genvalg. OK-21, som blev stem igennem. Opgaveløsningen i afdelingen, hvor Coronaen har 

givet ekstra travlhed, og det har været nødvendigt at omprioritere arbejdsopgaverne. Enkelte 

medlemmer har været ude for en lang sagsbehandlingstid, men vi har løbende været i kontakt med 

disse medlemmer. Til beretningen er bilagt en statistik over sagerne i perioden 2019 – 2021. Det 

har i 2020 være begrænset med arbejdspladsbesøg, men dem vi nåede, har primært haft spørgsmål 

til den nye ferielov. FOA Lolland og FOA Sydsjælland har siden 2019 arbejdet med en fusionsplan, 

FOA Guldborgsund har desværre trukket sig. Der har været afholdt flere gode og konstruktive 

møder. Lige nu arbejdes der på at lave en opbygning af sektorerne.  

Morten slutter af med at takke de fremmødte, TR’erne, bestyrelsesmedlemmerne og medarbejder. 

Niels-Erik aflægger FOAs A-kasses mundtlige beretning, der er blevet indhentet af tiden. Beretning 

fortæller bl.a. om kontaktforløbet for dagpenge modtagere i opsigelsesperioden og de første 3 



måneder af ledighedsforløbet, det er en forsøgsordning og den er blevet forlænget med 1 år, så 

den nu løber i 5 år. Der er indsendt ansøgning om forlængelse af de 3 kontaktmåneder til 6 

måneder. FOA på landsplan overgår deres egne forventninger til forsøget, således at hele 89% er i 

arbejder inden for 3 måneder. Dagpengesystemet har pga. Covid-19 har været på pauser og 

forlængelser, den sidste pause løber frem til 30. juni 2021. Ledighedsprocenten er gennemsnitlig på 

2,3% i hele FOA, mange ledige bliver ansat som poder, tester, vaccinatør mv. Lovforslaget om 

skattefri udbetaling af efterlønnen er blevet vedtaget således, at det fra 1. januar 2022 til 30. juni 

2022 vil være muligt at søge herom. Når man så samtidig har hævet folkepensionsalderen for folk 

født efter 1. januar 1967, så er efterlønsordningen ved at blive udfaset. Folketinget har vedtaget 

”Arne pensionen” med virkning fra 1. januar 2022. Det er udbetaling Danmark, der administrerer 

ordningen. A-kassen kan ikke svare på spørgsmål herom. 

Generalforsamlingen godkendte beretningerne uden bemærkninger. 

6. Regnskab 

Morten fremlægger regnskab 2019 ved gennemgang af side 9 – 14. Der er ingen spørgsmål til 

regnskabet. Regnskab 2020 fremlægges, her stiller generalforsamlingen spørgsmål til Note 6 

Ejendommens drift: Hvorfor der er så stor forskel?  

Den lovede forklaring kommer her: På grund af omkostningerne i forbindelse med negativ rente 

beslutter Forbundshusets bestyrelse at nedsætte huslejen for Metal Sydøst og FOA Lolland. 

7. Valg 

Morten gennemgår FOA Lollands vedtægter vedr. valg, når der kun er 1 kandidat opstillet til de 

åbne poster. 

7.1. Næstformand Werner Mollerup for 4 år Genvalgt uden modkandidater 

7.2. Afdelingsbestyrelsesmedlem for 4 år Nani Slotsborg vælges uden modkandidater 

7.3. Afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år Vakant 

7.4. Bilagskontrollant Kim Giedo for 4 år Genvalgt uden modkandidater 

De valgte takker for valget og Nani præsenteres for generalforsamlingen. 

8. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag ved frist 17. marts) 

9. Eventuelt 

Kirsten Velschow har efter næsten 27 år i FOA Lolland besluttet, at hun i løbet af 2022 fratræder sin 

stilling, seneste ved udgangen af november. 

Tak til de fremmødte og tak for god ro og orden. 

Referent: Lene Haffner Nielsen 

 


