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REFERAT  
 

FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 2017/2021 
 
Dato: 21.01.2020 kl. 7:30 
Sted: FOA Nordsjælland, mødelokale I og II 
Arkivsag: 17/133445 
  
Tilstede:  Lene Lindberg, Rie Hestehave, Ann-Mari Simonsen, Jens Nybo Rasmussen), 

Kim Walther Andreasen, Margit G. Koch, Steen Andersen, Susanne Nielsen, 
Susanne Walther Andreasen, Tatiana Vends Skov, Anne Mette Nørgaard 
Linsaa 

  
Fremmødte 
suppleanter: 

 

  
Ikke tilstede:  Anita H. Gudmundsson, Ingrid Thrane, Merete Kragh, Peter S. Gadving 
  
Andre:  
  
Referent: Ann Schjødt 
  
Dirigent: Lene Lindberg 
  
 
 
 
 

DAGSORDEN  Side 

Formalia 

Til behandling 

1/20 20/37501-1 Hvor skal FOA Nordsjælland bo fremadrettet v. Lene og Rie 2 

Faste punkter 
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Til behandling 

1/20 Hvor skal FOA Nordsjælland bo fremadrettet v. Lene og Rie 
 
Behandlet af Mødedato Sagsnr 

1 FOA Nordsjælland - Afdelingsbestyrelsen - 
2017/2021 

21.01.2020 1/20 

 
 
Indledning: Byggegruppen v. Lene og Rie er så langt i processen at der nu er brug for, at 

afdelingsbestyrelsen træffer den endelige beslutning ift. hvor FOA Nordsjælland skal 
bo fremadrettet. Lene og Rie vil fremlægge resultatet af de undersøgelser der er 
foretaget ift. de ønskede lokaliteter. Vi er så langt i forløbet, at der foreligger en 
kontrakt til underskrift.  

  

 

Indstilling: Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at der træffes endelig beslutning om: 

 

1. Skal FOA Nordsjælland indgå ny kontrakt for nuværende matrikel  

(indeholder totalrenovering + flere kvadratmeter) 

 

  

 

 
 
Mødebehandling 
 
Lene Lindberg fremlagde resultatet af byggegruppens forhandlinger med udlejer ift. nuværende 
matrikel. Hvis vi forbliver på nuværende matrikel får vi en totalrenovering af vores lokaler. Det 
indebærer bl.a. nye lofter, gulve, vinduer, flytning og etablering af nye lokaler / rum m.m. jfr. 
tidligere fremlagte tegninger for afdelingsbestyrelsen.  
 
Vi får flere kvadratmeter idet vi får rådighed over de lokaler i underetagen, hvor den tidligere 
fysioterapeut har holdt til.  
 
Renoveringen vil tage ca. 3 måneder, og kan påbegyndes så snart ansatte / valgte påbegynder 
afholdelse af sommerferie. Der tages et plan af gangen. Undervejs i renoveringen, har vi lokalerne i 
nr. 12 samt i underetagen (tidl. fysiotepeut). Der vil ske en mindre huslejestigning, men heri får vi en 
totalrenovering samt flere kvadratmeter. Stigningen kan sagtens stå på mål med de aktiviteter vi skal 
have fremadrettet i afdelingen. 
 
Beslutning  
 
Afdelingsbestyrelsen godkendte, at FOA Nordsjælland forbliver på den nuværende matrikel, og gav 
formandsskabet mandat til at underskrive kontrakten, således at arbejdet kan igangsættes snarest. 
[Gem]  
 


