
 

 
 

 

 

 

 

Indkaldelse til      
Afdelingsgeneralforsamling 2021  
 

 

FOA Silkeborg-Skanderborg afholder ordinær afdelingsgeneralforsamling mandag den 1. november 

kl. 18.30 på Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg. 

Spisning fra kl. 17.30 - husk tilmelding senest mandag den 25. oktober kl. 12.00. 

Tilmeldingslink: https://tilmeldmig.dk/?9700214606 

 

 

Forslag til dagsorden  

1.  Formalia 

 a. Valg dirigent  

b. Valg af referent 

 c. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed 

d. Godkendelse af dagsorden 

e. Godkendelse af forretningsorden  

f. Valg af stemmeudvalg 

 

2. Beretning og fremtidigt arbejde – se side 2.   

 

3. Regnskab 2019 og 2020 til orientering – se side 3.    

 

4. Forslag til rammebudget for 2022 og 2023 – se side 3. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet. 

 

5. Indkomne forslag  

 

6. Valg. 

a. Valg af en fuldtidslønnet afdelingsformand for fire år, på valg er:  Ulla Gram 

b. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer for fire år, på valg er: Tina Groth, Hans-Vasil 

Stefanov, Matias Lodahl, Christian Mardal og Dennis Pedersen. 

c. Valg af fire suppleanter for to år, på valg er: Lene Moesgaard og Jette Schultz. 

Herudover to ubesatte pladser. 

d. Valg af bilagskontrollant for fire år, på valg er: Susanne Nielsen 

e. Valg af to bilagskontrollantsuppleanter for to år, på valg er: Jette Bjertrup.  

Herudover en ubesat plads. 

f. Valg af en fanebærersuppleant for to år, på valg er: Jan Rod 

 

7. Eventuelt 

 

 

Indkomne forslag og kandidater til formandsposten skal være afdelingen i hænde senest 14 

dage før generalforsamlingen. 

https://tilmeldmig.dk/?9700214606


Kære medlem 

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at indkalde til afdelingsgeneralforsamling i FOA Silkeborg-

Skanderborg, som denne gang afholdes på Scandic i Silkeborg.  

Vi glæder os til at se dig og mange andre FOA-medlemmer til en aften hvor hygge og fagpolitik går 

hånd i hånd. I år fylder afdelingen 100 år, og det fejrer vi ved at indvie vores nye fane. 

Forbundsformand Mona Striib kommer og hjælper og holder en lille tale. 

 

Den 11. marts 2020 – Corona – virus 

Det er en dato, vi alle husker. Den aften holdt Statsminister Mette Frederiksen pressemøde, hvor hun 

blandt andet sagde: Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere. 

Situationen kommer til at stille kæmpe krav til os alle sammen. Fra den aften lukkede al unødvendig 

aktivitet ned. Alle offentligt ansatte, der ikke varetog kritiske funktioner, blev sendt hjem og skulle 

arbejde hjemmefra. De, der ikke blev sendt hjem, var personalet i sundhedssektoren, ældresektoren 

og de, der arbejdede med socialt udsatte - altså frontpersonalet. Det var store dele af FOA’s 

medlemmer, hvilke har affødt mange spørgsmål fra jer til os i FOA. 

 

FOA Huset under Corona 

FOA Huset har ligesom de fleste andre arbejdspladser været voldsomt ramt af Corona pandemien. De 

fleste arbejdede hjemmefra i en længere periode, men hele tiden holdt vi kontoret bemandet og 

forsøgte at fastholde et højt serviceniveau. Vores medlemsaktiviteter og vores TR-uddannelser blev 

aflyst og det er først her efter sommerferien vi er ved at være i 100% normal drift. Vi vil gerne takke 

for den store forståelse og tålmodighed I har udvist i de perioder, hvor vi havde sværest ved at få det 

elektroniske til at fungere 100%. 

 

OK 21 

Overenskomstforhandlingerne 2021 kom til at foregå i Corona krisens skygge.  

En enig bestyrelse i FOA Silkeborg - Skanderborg besluttede på mødet den 10. marts at anbefale 

medlemmerne at stemme ja til det foreliggende overenskomstresultat. Selvom vi ikke får de 

lønstigninger, vi synes, at vi har fortjent, er reallønnen trods alt sikret. I den aktuelle Corona-situation 

vurderede vi, at det var urealistisk at prøve at strejke sig til en bedre aftale. Bestyrelsen anbefalede 

derfor et nødvendigt, men ikke begejstret, ja til overenskomstresultatet. Vi fik et markant ja, og skal 

nu til at forberede os på OK 24, hvor ligeløn og krone-øre krav vil blive centrale, ikke mindst set i lyset 

af regeringens indgreb i sygeplejekonfliktet og nedsættelse af en lønstrukturkomité. 

 

Salg af FOA Huset – nu skal vi bygge nyt … 

En ekstraordinær generalforsamling besluttede den 22. juni at sælge FOA-Huset i Silkeborg, at købe en 

grund på Granhøjvej i Silkeborg og at bygge et nyt fagforeningshus på ca. 800 kvadratmeter.  

Alt det formelle ved handlerne er nu faldet på plads, og byggeriet af vores nye domicil er på vej i 

udbud. Efter tidsplanen skal vi flytte ind ca. 1. juni 2023. 

 

Velfærden under pres og uro på ældreområdet i Silkeborg 

Her efter sommerferien har der været uro på ældreområdet i Silkeborg, og en enkelt arbejdsplads blev 

ramt af arbejdsnedlæggelse. Det alt for høje arbejdspres, manglen på faglige kolleger og mangel på 

vikarer førte til stressede medarbejdere og det endte med sygemeldinger. FOA har i flere år påpeget 

over for både Silkeborg og Skanderborg kommuner, at arbejdspresset er for højt, at der skal uddannes 

langt flere sosu-medarbejdere og at området skal hæves markant lønmæssigt, hvis vi stadig skal 

kunne tiltrække elever og kvalificerede medarbejdere. Desværre har begge kommuner haft ensidigt 

fokus på øget vækst frem for en værdig velfærd og gode arbejdsforhold for kernetropperne i både 

børne og ældreområdet. 

Afdelingen har afholdt medlemsmøder for sosu-ansatte i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Det er 

helt entydige meldinger, der kommer fra medarbejderne om, at nu kan de snart ikke klare det massive 

arbejdspres længere. Samme melding kommer fra medlemmer ansat i Region Midtjylland. 

Hvis ikke området straks tilføres flere resurser, frygter vi for en egentlig flugt fra området. 

 

På afdelingsbestyrelsens vegne 

Ulla Gram, afdelingsformand 

 



 

 

Detaljeret regnskab og budgetforslag m.v. kan du fra den 11. oktober læse på www.foa.dk/Silkeborg-

Skanderborg. 

 

 

Regnskab 2019 og regnskab 2020       

   Regnskab 2019  Budget 2020  Regnskab 2020 

       
Kontingent, netto  9.935.619        9.971.000   9.740.548 

Andre indtægter               1.756.134            255.500              684.692  

Indtægter            11.691.753      10.226.500         10.425.240  

       
Personaleomkostninger            7.197.898         7.231.051   6.725.432  

Møde-, kursus- og medlemsaktiviteter            3.055.574         2.353.880   1.843.291  

Administrationsomkostninger               595.771            452.350   631.101  

Faglige kontingenter, tilskud, gaver               217.920            267.000   186.300  

Ejendommens drift               -54.519             20.000              209.094  

Afskrivninger                147.526            103.000              148.841  

Omkostninger           11.160.170      10.427.281            9.744.059  

       
Finansielle poster               101.230             -8.000                89.767  

       
Årets resultat                 632.813          -192.781               770.948  

       

       
Budget 2022 og 2023       

   Budget 2021   Budget 2022  Budget 2023 

       
Kontingent, netto            9.797.494         9.733.810           9.680.274  

Andre indtægter               405.500            413.600              421.862  

Indtægter            10.202.994      10.147.410         10.102.136  

       
Personaleomkostninger            6.512.108         6.274.479           6.530.378  

Møde-, kursus- og medlemsaktiviteter            1.951.490         2.102.920           2.134.978  

Administrationsomkostninger               581.844            801.281              705.106  

Faglige kontingenter, tilskud, gaver               200.000            183.090              186.752  

Ejendommens drift + foreningsskat                191.420             185.048                188.749  

Afskrivninger 

Låneomkostninger- og afdrag + 

besparelse på vedligeholdelse ny 

ejendom  

              150.000 

0 

 

   

         150.000 

0 

 

   

           150.000 

200.000 

 

  

 

Omkostninger           9.586.862      9.696.818         10.095.963  

       
Finansielle poster (indtægt) 

Foreningsskat (udgift)  

               90.000 

-10.000   

          90.000 

 -10.000  

           45.000 

-10.000  

       
Årets resultat               706.132   530.592             41.173  

       
 

 

http://www.foa.dk/Silkeborg-Skanderborg
http://www.foa.dk/Silkeborg-Skanderborg


 


