
Referat fra FOA Roskilde's ordinaere 
afdel i ngsgenera lforsa m l i ng 
Torsdag den 27. april 2022 kl. 19.00 pA 

Hotel Scandic, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde. 

1. Valg of dirigent. 

Jesper Svanberg bleu valgt. 

2. Godkendelse of forretningsorden. 

Valg of referent: 
Rikke Hedegaard Jensen bleu valgt. 

Valg of stemmetaellere: 
Folgende blev valgt: 
Betina Petersen, Lone Rosenville og Anette Hoff/und. 

Der var 35 stemmeberettigede og 45 deltagere. 

3.. 	Beretning for perioden 2020 — 2022. 

83de den mundtlige og skriftlige beretning blev godkendt. 

4. 	Regnskab. 

Regnskabet bleu gennemg3et og efterfolgende godkendt. 

S. 	Budget. 

Budgettet blev gennemg3et og efterfolgende godkendt. 

6. 	Indkomne forslag. 

Forslag 1. 

Salg of ferielejlighed i Spanien. 

Lejligheden i Spanien saelges ved lejlighed, n3r markedet er gunstigt, da den korer 
med underskud, og det er meget besvoerligt, blandt andet ved henvendelser fra 
bankforbindelser, n3r der ikke er nogen der kan tale spansk, 

lEndringsforslag som er blevet vedtaget: 

Ved evt. slag deponeres det endelig belpb ved salg til nye fremtidige ferieform3l for 
medlemmerne. 

Forslaget blev godkendt. 

Forslag 2. 

Fastsc-ettelse of kontingent jf. afdelingens love § 6 stk. 2 er der folgende forslag: 

Afdelingens kontingent for eleven over og under 30 3r er betinget af, at medlemmets 
indtc-egt fra elevlon, bijob og lignede ikke overstiger den maksimale dagpengesats for 
ledige i fritagelsesperioden. 
Den maksimale dagpengesats i 2022 udgor 19.351 kr. 

Forslaget blev godkendt. 



Forslag 3. 

Forslag § 8 stk. 2 
Valg til F.-ellestillidsreprae-sen tan t i kommunerne og Regionerne 
Valg of faellestillidsreprae- sen tan t ske of og blandt 
tillidsreprae-sen tan terne/fallestillidsrepraesen tan ten i kommunen/regionen, som 
repr,Lmsenterer overenskomstgruppen. Valg of faellestillidsrepra-esen tan ter der ikke i 
forvejen er tillidsreprae-sen tan ter/faellestillidsreprae-sen tan t, kan alene finde sted efter 
lokal aftale. 
Valgperiode: 4 3r 
F,Lzllestillidsrepraesen tan ten skal have ansaettelsesmaessig tilknytning til den 
p3gc-eldende kommune/Region jr. Rammeaftalens § 12 stk. 5. 
Fc-ellestillidsrepraesen tan ten indkalder til valg of FaeIlestillidsrepraesen tan t med et 
varsel p3 35 dage. Kandidatforslag skal vaere den siddende f,~ellestillldsreprLnsen tan t 
eller sektor i hc-ende senest 21 dage for valget. 
Valg of faellestillldsrepraesen tan t er omfattet of de ovrige valgregler i FOA Roskilde 
love. 
Ved ny eller genvalg skal FOA Roskilde orienteres herom. 

Med rammeaftale § 12 stk. 4 med hensyn til ansc-ettelsesm'Lessig tilknytning, dvs. at 
faellestillidsreprcesen tan ten har "orlov" fra sit normale arbejde for at varetage sit 
hvery som fc-ellestillidsrepraesen tan t. 

Det er en enig afdelingsbestyrelse der st5r bag forslaget. 

Forslaget bleu vedtaget. 

7. 	Valg of afdelingsformand for 4 Ar. 
Bo Viktor Jensen modtager genvalg. 

Bo Viktor Jensen blev genvalgt som afdelingsformand. 

S. 	Valg of ungdomsrepraesentant under 31 Ar, som tilforordnet til 
afdelingsbestyrelsen, for 4 Ar. 

Der var desva?rre ikke nogen kandidater, s3 der bleu opfordret til at alle ville 
viderebringe budskabet. 

9. Valg of bilagskontrollant for 4 Ar / kan ikke have plads i bestyrelser. 

Kenn Poulsen bleu valgt. 

10. Valg of bilagskontrollant for 2 Sr / kan ikke have plads i bestyrelser. 

Anita Pedersen blev valgt. 

11. Valg of bilagskontrollantsuppleant for 2 Ar / kan ikke have plads i 
bestyrelser. 

Angelina Maria Rosa Castley blev valgt. 

12. Valg of fanebaerer for 4 Sr. 

Patrick Larsen blev valgt. 

Vibeke Strejby Jague blev valgt som fan ebae-rersuppleant. 

13. Eventuelt. 



/-_W 
A Wresp r svanberg 

Dirigent 

Tina Pedersen opfordrede alle til at folge GDPR reglerne meget noje. 

Det bleu besluttet at man Berne m3 komme med forslag til evt. fremtidige 
ferieejendomme. 

Afdelingsformanden sendte en tak til valgte og ansatte i huset samt afdelingens 
tillidsvalgte. 

Rikk- edegaard Jensen 
Referent 
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