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FOA Mariagerfjords ordinære generalforsamling 

d. 26. oktober 2017 

REFERAT 
 

 

 
Dagsorden 

 
1. Velkomst og åbning (Kenn Andreasen)  

 
Kenn Andreasen bød de fremmødte velkommen.  

 

2. Valg af dirigent (Kenn Andreasen) 
 

Bestyrelsen foreslog Anja Søe, næstformand i FOA Nordjylland som dirigent. 
Anja blev valgt.  

 
Dirigenten overtog derefter ordet.  

 
Dirigenten gennemgik formalia. Dirigenten kunne konstatere at 

generalforsamllingen var lovligt indvarslet. 
 

Dirigenten gennemgik det udleverede materiale og oplæste dagsorden.  
Dagsorden belv derefter godkendt. 

 
 

3. Valg af stemmeudvalg (Anja Søe) 

 
Fastsættelse af antal:____2___     Formand:__1_____ 

 
Der blev valgt et stemmeudvalg, som bestod af Peter Bech Christensen, Pia 

Didriksen og Joan Jæger. Joan Jæger blev valgt som formand i 
stemmeudvalget. 

 
 

4. Godkendelse af forretningsordenen (Anja Søe)  
 

Anja Søe konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

Der var 68 stemmeberettigede og 6 uden stemmeret. 
 

Forretningsorden og dagsorden blev godkendt. 

 
 

5. Bestyrelsens beretning (Kenn Andreasen)  
  

Kenn Andreasen fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning. 
 

Beretningen tog udgangspunkt i de 5 visioner: 
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 A: FOA Mariagerfjord – vi er tæt på dig 

 B: FOA Mariagerfjord – vil gerne give medlemmerne direkte indflydelse 
på overenskomstforhandlinger 

 C: FOA Mariagerfjord – vil være kendt for, at skabe et lokalt fællesskab 
 D: FOA Mariagerfjord – vil gerne være kendt for, at fremme faglighed 

og fællesskab. 
 E: FOA Mariagerfjord – vil være kendt for kompetente attraktive 

tillidsvalgt med indflydelse 
 

Hvordan kommer vi videre med visionerne og afdelingens virke? Der var 5-10 
minutters snak ved bordene. Ideerne blev hængt op på plancherne. Kenn 

gennemgik kort forslagene. 
 

Kenn fortalte om FOA Mariagerfjords køb af Havnegade 5 og ideen om et 
fagforeningshus. Der var kun positive tilbagemeldinger fra medlemmerne. 

 

Ligeledes fortalte Kenn om frivillighed og om, at det skal begrænses, så det 
ikke overtager de ordinær jobs.  

 
Kenn fortalte om LO´s arrangement den 6. november 2017, hvor alle partier 

denne dag er repræsenteret og alt alle er velkomne. Velfærd for Danmark – 
vi skal fortsætte efter valget med, at sætte fokus på det. Medlemmer kan 

ikke løbe stærkere ude på arbejdspladserne. 
 

Kenn fortalte, at FOA Mariagerfjord prøver, at give de tillidsvalgte de bedste 
muligheder, for at uddanne sig og prøve at opfylde den enkelte tillidsvalgtes 

ønsker og behov. Vi prøver altid at have noget i gang for tillidsvalgte – i år 
har det været MED Cirklen, som har kørt hen over året. Det har været et godt 

forløb. 
 

Kenn sluttede sin beretning af med, at vise billeder af Havnegade 5 – vores 

nye kontorlokaler. Medlemmer virke meget tilfreds. 
 

Kenn fortalte om indsatsen, om hvordan de tillidsvalgte møder nye 
medarbejdere. Disse regler skal synliggøres noget mere. Reglerne står 

beskrevet i MED aftalen.  
 

Den samlede beretning blev sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt.  
 

 
6. Fremtidigt arbejde (Kenn Andreasen) 

 
Se punkt 5.  

 
 

 

7. Regnskab (Leif Skaarup)  
 

Regnskabet blev gennemgået, og godkendt.  
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8. Indkomne forslag (Anja Søe) 
 

Der var to forslag – et forslag til protokollatet og forslag til ændringer af 
afdelingslovene. 

 
Ændring til protokollatet handler om overgangen til de nye love – ændringen 

træder i kraft ved SOSU formand Annette Press afgang. Se vedhæftet 
protokollat. 

 
Der var lige et par rettelser til protokollat forslaget – der skal tilføjes 

følgende §8, stk. 7 og § 12 stk. 2 blev tilføjet og jf. lovens §7 stk. 2 blev 
ændret til stk. 1. 

 
Kenn gennemgik ændringsforslagene til afdelingens love og fortalte, at det 

var gjort for at fremtidssikring afdelingens fremtid. Se vedlagte nye love. 

 
Der var en rettelse til §1 afdelingslovene – det blev vedtaget i 2016 at vi 

hedder FOA Mariagerfjord. 
 

Ændringerne til protokollatet og afdelingslovene blev enstemmigt vedtaget. 
 

9. Budget (Leif Skaarup)  
 

Leif gennemgik budgettet. Leif fortalte, om købet af Havnegade og fortalte 
også, at vi havde fået en god pris for Rørholmsgade. Det økonomiske 

råderum bliver det samme, som vi kender i dag, når huslejeindtægten fra HK 
tages med i budgettet. Leif fortalte også, at der er plads til en lejer mere i 

Havnegade 5. 
 

Budgettet år 2018 blev enstemmigt vedtaget. 

 
 

10.Valg (afdelingens love, §7 Afdelingsbestyrelsen) (Anja Søe) 
 

Dirigenten oplyste, at der var  68   stemmeberettigede til stede.  

 
De opstillede kandidater præsenterede sig selv. 

 
Næstformand Aase Quist for 4 år 

 
Aase Quist, blev genvalgt. 

 
Bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

 
 

    Gitte Østergaard blev genvalgt. 
    

    Elly Andersen blev genvalgt.  
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2 Bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

 
Pia Vishart blev genvalgt 

 
Peter Bach Christensen blev valgt. 

 
 

1 Bestyrelsesmedlem for Kost og servicesektoren: 
 

Denne plads er forbeholdt fremmødte medlemmer fra Kost og service- 
sektoren. Er der ingen fremmødte, foretages valg for et år, af og blandt de 

fremmødte på generalforsamlingen, gældende til næste ordinære 
generalforsamling.  

 
Der var ingen fremmødte fra kost og servicesektoren og generalforsamlingen 

valgte Dorte Katrin Pedersen for 1 år. 

 
 

1 Bestyrelsesmedlem for Teknik og Services: 
 

Denne plads er forbeholdt fremmødte medlemmer fra Teknik og Service. Er 
der ingen fremmødte foretages valg for et år, af og blandt de fremmødte på 

generalforsamlingen gældende til næste ordinære generalforsamling.  
 

Egon Christensen, Teknik og Service har siddet 2 år og blev genvalgt for 2 

år. 
 

 
1 bilagskontrollant for 2 år 

 
Jette Hedelund blev valgt. 

 

 
1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år 

 

Thomas Münchow blev valgt.  

 

Kenn takkede for en god generalforsamling og for en stor opbakning derefter 

takkede han Anja Søe for at ville komme og være dirigent. 

Ref. Lise Marie Christensen  


