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Referat 
 

FOA Nordsjælland afholdte ordinær generalforsamling den 25. april 2017, og ne- 

denfor følger et referat derfra: 

 

 
Ad. 1)  Velkomst v. afdelingsformand Lene Lindberg: 

Afdelingsformand Lene Lindberg bød velkommen til generalforsamlin- 

gen. 

 

 
Ad. 2)  Valg af dirigent v. afdelingsformand Lene Lindberg: 

Afdelingsbestyrelsen indstillede Lone Møller til posten som dirigent, 

hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

 
Ad. 3)  Godkendelse af forretningsorden v. dirigent Lone Møller: 

Dirigenten takkede for valget. Dirigenten oplyste, at indkaldelsen til ge- 

neralforsamlingen var udsendt med FOA Fagbladet primo februar 2017, 

samt forelagt på FOA Nordsjællands hjemmeside, hvorfor det kunne kon- 

stateres at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jævnfør afdelingens 

love. 

Antal stemmeberettigede medlemmer der var mødt: 65. 

Herefter blev den uddelte forretningsorden godkendt af generalforsamlin- 

gen. 

 

 
Ad. 4)   Godkendelse af dagsorden v. dirigent Lone Møller: 

Den udsendte dagsorden er udarbejdet efter afdelingens love. Dagsorde- 

nen blev læst op. På dirigentens forespørgsel om, hvorvidt der kunne ar- 

bejdes efter dagsordenen, tilkendegav generalforsamlingen dette. 
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Ad. 5)  Beretning v. afdelingsformand Lene Lindberg: 

Afdelingsformand Lene Lindberg forelagde afdelingsbestyrelsens mundt- 

lige beretning, som sammen med den skriftlige beretning efterfølgende 

blev sat til debat og godkendelse. Dirigenten satte beretningerne til af- 

stemning, og de blev enstemmigt vedtaget. 

 

 
Ad. 6)  Regnskab v. afdelingsformand Lene Lindberg: 

Lene Lindberg fremlagde afdelingens regnskab for årene 2015 og 2016. 

Dirigenten satte regnskaberne til afstemning, og de blev enstemmigt ved- 

taget. 

 

 
Ad. 7)  Indkomne forslag: 

a. Forslag til lovændringer v. afdelingsbestyrelsen: 

Forslag til lovændringer var uddelt til de fremmødte. Dirigenten gennem- 

gik lovforslagene enkeltvis. Samtlige forslag til lovændringer blev en- 

stemmigt vedtaget. 

 

 
b. Forslag fra medlem Anders Fussing / lovændring ift. afholdelse af ge- 

neralforsamling 

Anders Fussing meddelte, at han trak forslaget tilbage. 

 

 
c. Forslag fra medlem Anders Fussing / Afskaffelse af den private 

hjemmepleje 

Anders Fussing talte for og motiverede sit stillede forslag. Dirigenten 

satte efterfølgende forslaget til afstemning. Forslaget blev forkastet. 

 

 
d. Forslag fra medlem Anders Fussing / Resolution angående flexicurity 

Anders Fussing talte for og motiverede sit stillede forslag. Dirigenten 

satte efterfølgende forslaget til afstemning. Forslaget blev forkastet. 

 

 
e. Forslag fra medlem Anders Fussing / Resolution angående forsøg 

med ansættelseskriterium, som udelukker ansættelse af ssh’ere 

Anders Fussing talte for og motiverede sit stillede forslag. Dirigenten 

satte efterfølgende forslaget til afstemning. Forslaget blev forkastet. 
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Ad. 8)   Fastsættelse af kontingent: 

Afdelingsbestyrelsen indstillede, at det nuværende kontingent forbliver 

uændret. Blev enstemmigt vedtaget. 

 

 
Ad. 9)  Valg, herunder indstilling af antal fagpolitiske sekretærer: 

 

 

a. Valg af afdelingsformand 

Lene Lindberg blev genvalgt som afdelingsformand 

 
 

b. Valg af næstformand 

Ann-Mari Simonsen blev genvalgt som næstformand 

 
 

c. Godkendelse af antal fagpolitiske sekretærer 

Afdelingsbestyrelsen indstillede antallet 1 fagpolitisk sekretær. 

Forslaget blev vedtaget. 

 
d. Valg af fagpolitisk sekretær 

Maria Melchiorsen blev genvalgt som fagpolitisk sekretær 

 
 

e. Valg af 3 sektorformænd efter indstilling fra sektorernes generalfor- 

samlinger 

Social- og sundhedssektoren indstillede Vinni Jakobsen 

Pædagogisk sektor indstillede Anne Marie Hestehave 

Servicesektoren indstillede Steen Andersen 

 
Indstillingerne godkendt, og de 3 sektorformænd blev formelt valgt. 

 
 

f. Valg af 3 sektornæstformænd efter indstilling fra sektorernes gene- 

ralforsamlinger 

Social- og sundhedssektoren indstillede Margit Koch 

Pædagogisk sektor indstillede Jens Nybo Rasmussen 

Servicesektoren indstillede Kim Andreasen 

 
Indstillingerne godkendt, og de 3 sektornæstformænd blev formelt valgt. 
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g. Valg af 1 repræsentant fra hver sektor til afdelingsbestyrelsen efter 

indstilling fra sektorernes generalforsamlinger 

Social- og sundhedssektoren indstillede Anita Gudmundsson 

Pædagogisk sektor indstillede Susanne Madsen 

Servicesektoren indstillede Peter Spanggaard Gadving 

 
Indstillingerne godkendt, og de 3 repræsentanter blev formelt valgt. 

 
 

h. Valg af 3 repræsentanter til afdelingsbestyrelsen 

Følgende havde tilkendegivet, at de ønskede at stille sig til rådighed: 

Susanne Nielsen 

Tatiana Skov 

Ingrid Thrane 

 
Der var ikke yderligere kandidater – ovenstående repræsentanter valgt til 

afdelingsbestyrelsen. 

 
 

i. Valg af 2 bilagskontrollanter 

Følgende havde tilkendegivet, at de ønskede at stille sig til rådighed: 

Rene Silword 

Rie Hansen 

 
 

Der var ikke yderligere kandidater – ovenstående repræsentanter valgt 

som bilagskontrollanter. 

 

 
j. Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter 

Der var ingen kandidater hertil. 

 

 
Ad. 10) Fastsættelse af dato for næste generalforsamling: 

Afholdes den 20. april 2021. 

 

 
Referent: Ann Hansen, FOA Nordsjælland 

 

  

Godkendt af dirigenten:    

Lone Møller 


