
 
 

 

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 

torsdag den 29. oktober 2015 
Kost-Teknik og Service Sektionen 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Forslag til afdelingsgeneralforsamlingen: 

 

Bestyrelsen i Kost- Teknik og Servicesektoren indstiller til 

sektorgeneralforsamlingerne og afdelingsgeneralforsamlingen: 

 At sektorens medlemmer på det pædagogiske område, ansat på overenskomster 

for Kost-service, tilknyttes pædagogisk sektor. 

 At sektorens øvrige medlemmer ansat på overenskomster for Kost-service, 

tilknyttes Sosu-sektoren. 

 At ledige sektormedlemmers sidste arbejdsplads afgør kommende 

sektortilknytning ud fra ovenstående princip. 

 At tvivlstilfælde afgøres af Politisk Ledelse 

 At sektorens navn ændres til Teknik og Service sektor. se forslag på næste side 

4. Eventuelt 

 

Referat: 

1. Jan Roed blev valgt som dirigent. Lars Vodsgaard blev valgt som referent. 

 

2. Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. Generalforsamlingen drøftede forslaget om at overføre Kost- og Service medlemmerne 

til henholdsvis pædagogisk samt SoSu sektorerne. 

 

Der blev under behandlingen af forslaget spurgt om, hvem der fremover skal 

forhandle for Kost- service medlemmerne, samt hvem der beslutter hvor ”rest” 

gruppen” uden kollegaer skal overføres til. 

 

Sektorformand René Sørensen svarede, at det vil være afdelingen der har 

forhandlingsretten når medlemmer ikke har en tillidsrepræsentant, men at man måske 

kunne forestille sig at en anden FOA faggruppe på arbejdspladsens TR kunne 

overtage forhandlingen. 

 

René oplyste endvidere om, at det er Daglig Ledelse der beslutter hvor ”rest gruppen” 

uden naturligt sektor tilhørs forhold skal overføres til. 



 
 

 

Der blev endvidere under debatten kommenteret, at servicen for Kost og Service 

medlemmerne kun kunne blive bedre, idet kollegaer i dag ikke kunne få svar på de 

mest basale spørgsmål som f.eks. vedrørende seniorordning. 

 

Endvidere blev det fremført, at der var mangel på interesse for de regionsansatte. 

 

René replicerede, at dette ville blive viderebragt til afdelingen, og at han håbede der 

ville blive taget hånd om dette. 

 

Herefter afstemning om forslaget, som alle 25 deltagere enstemmigt stemte for. 

 

 

4. Formanden afsluttede generalforsamlingen  

 

 

For referatet  

 

      

   Dirigent Jan Roed Referent Lars Vodsgaard 

 


