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FOA Køge og FOA Holbæk har afholdt deres første generalforsamlinger. Læs i dette nummer om: 

• To stemmer fra et ’ja’ til fusionen i FOA Køge 

• Enstemmig opbakning i FOA Holbæk 

• Processen kører videre med et tilpasset fusionsgrundlag 

• Revideret tidsplan: Stiftende generalforsamling udsat til lørdag d. 21.3 

 

To stemmer fra et ’Ja’ i FOA Køge 
Onsdag d. 11. februar afholdt FOA Køge ordinær generelforsamling. På generalforsamlingen var fusionen 

var til afstemning, idet afdelingsbestyrelsen i Køge enstemmigt anbefalede tilslutning til fusionen. To 

stemmer gjorde udslaget, hvilket betyder at FOA Køge ikke tilslutter sig fusionen, i denne omgang.  

Kræver 2/3 flertal 

FOA Køges afdelingslove er indrettet sådan, at en sammenlægning kræver tilslutning fra et flertal på mindst 

2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.  

På generalforsamlingen d. 11. februar, var der en længere debat om fusionen. Debatten blev afsluttet med 

en afstemning, hvis resultat 

var: 

I alt stemte 120 deltagere. 

Heraf stemte 

• 78 for fusionen,  

• 34 imod fusionen og  

• 8 stemte blankt.  

Med FOA Køges lovbe-

stemmelse om 2/3 flertal, 

kan FOA Køge derfor ikke 

tilslutte sig fusionen og 

træder dermed ud af pro-

jektet.  

Fra Køges generalforsamling på ComwellKøge Strand
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Enstemmig opbakning i FOA Holbæk 
Torsdag d. 5. februar afholdt FOA Holbæk generalforsamling den første af to generalforsamlinger om 

tilslutning til fusionen. Tilslutningen til fusionen blev hér enstemmigt vedtaget. 

 

FOA Holbæks afdelingslove foreskriver, at tilslutning til fusionen indebærer, at der skal afholdes ”to på hin-

anden følgende generalforsamlinger”.  Den første af disse generalforsamlinger blev afholdt d. 5. februar, 

hvor tilslutning til fusionen blev enstemmigt vedtaget.  

Om selve generalforsamlingen, 

fortæller Næstformand i FOA Hol-

bæk, Hanne Hermansen, at med-

lemmerne ser frem til en ny afde-

ling med flere muligheder for med-

lemmerne, et bedre serviceniveau 

og en fortsat lokal nærhed til med-

lemmer og arbejdsgivere.  

Den anden generalforsamling i FOA 

Holbæk, om tilslutning til fusionen, 

afholdes d. 28.2. I kraft af den nye 

situation med FOA Køges udtræden 

af fusionsprojektet, vil der på den-

ne generalforsamling blive fremlagt et tilpasset fusionsgrundlag, som tager højde for denne nye situation.  

Processen fortsætter, men grundlaget tilpasses  
Resultatet af navnlig afstemningen på FOA Køges generalforsamling stiller fusionen i en ny situation. 

Derfor trådte styregruppen sammen mandag d. 16. februar til et ekstraordinært møde, hvor konsekven-

serne blev nøje vurderet og køreplanen justeret. 

Konsekvenserne af FOA Køges nej til fusionen blev drøftet og analyseret. Styregruppen er enige om fortsat, 

at lægge alle kræfter i det videre arbejde med fusionen og sikre en så god og grundig beslutningsproces 

som muligt. Dette indebærer primært, at der skal arbejdes med, at justere fusionsgrundlaget.  

Justeringerne indarbejdes over de kommende dage. Primært er der en række faktuelle oplysninger der skal 

tilpasses, og budgettet for 2016, der skal justeres. Der er alene tale om justeringer, da de grundlæggende 

elementer og styrker som fusionsgrundlaget indeholder, ikke ændres. Det er altså grundlæggende det 

samme projekt, blot uden Køge afdeling.  

Der arbejdes primært på at udarbejde et nyt budget, da både indtægts og udgiftssiden ændrer sig. F.eks. 

bliver det samlede medlemstal for FOA Sjælland 14.312 (12.091 erhvervsaktive) medlemmer, i modsætning 

til de tidligere knap 17.500 medlemmer.  FOA Sjælland bliver dermed fortsat den 2. største FOA afdeling i 

Danmark. Onsdag d. 25. februar færdiggør styregruppen fusionsgrundlaget. I næste nummer af fusions-nyt 

vil de endelige tilpasninger mv. kunne læses.  
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Ny køreplan: Stiftende generalforsamling d. 21. marts 
Styregruppen har pga. den nye situation omkring fusionen måtte justere på tidsplanen. Dette indebærer 

primært, at den stiftende generalforsamling flyttes fra lørdag d. 28. februar til lørdag d. 21. marts.  

Styregruppen har valgt at udsætte generalforsamlingen d. 28. februar. Udsættelsen gør det dels muligt at 

nå at justere fusionsgrundlaget, så den videre beslutningsproces kan foregå på et retvisende billede af den 

nye situation. Køreplanen frem mod den stiftende generalforsamling er derfor: 

25. februar:  Tilretning og justering af fusionsgrundlag og budget klar 

27. februar:  Fusionsgrundlaget trykkes 

28. februar:  FOA Holbæk afholder 2. generalforsamling m. justeret fusionsgrundlag 

(ikke datosat):  Ekstraordinær 1. generalforsamling i FOA Roskilde m. justeret fusionsgrundlag 

18. marts:  Ordinær generalforsamling i FOA Nordvestsjælland m. justeret fusionsgrundlag 

21. marts:  Afdelings generalforsamling i FOA Midtsjælland og FOA Roskildes 2. afdelingsgeneral-

forsamling – begge med det justerede fusionsgrundlag, samt den Stiftende general-

forsamling i FOA Sjælland.  Alle disse afvikles på Ankerhus i Køge.  

Samme model for stiftende Generalforsamling 

Lørdag d. 21. marts bliver der afholdt stiftende generalforsamling på Ankerhus i Sorø. Generalforsamlingen 

her vil blive afholdt efter stort set samme køreplan, som oprindeligt planlagt og annonceret.  Lige nu under-

søges det desuden om Dennis Kristensen også kan komme og give sit indspark til den nye afdeling.  

 

Den administrative i gang efter stiftende generalforsamling 

Den administrative proces var oprindeligt sat til at skulle i gang d. 1. marts, dvs. efter den oprindeligt plan-

lagte stiftende Generalforsamling d. 28. februar.  

Den administrative proces, samt interview med alle medarbejdere, oprettelse af midlertidigt MED, går først 

i gang når den nye afdeling er en realitet. Derfor udsættes den administrative proces, så den går i gang 

umiddelbart efter den stiftende Generalforsamling.  

Der satses på at sætte den administrative proces hurtigt i gang efter den stiftende Generalforsamling, så 

tiden til at forberede opstarten af den nye afdeling i 2015, udnyttes bedst muligt.  

I næste nummer kan du læse mere om den nye tidsplan for dette arbejde.  


