
Mandag den 3. maj 2021 kl. 18.00 - Virtuelt pa Zoom 
Dagsorden 

1. Velkomst ved sektorformand Jan Rod. Formanden bod velkommen 

2. Valg of dirigent Ulla Gram 

3. Valg of referent Soren Fisker 

4. Godkendelse of dagsorden Godkendt 

S. Godkendelse of forretningsorden Godkendt 

6. Beretning ved sektorformand Jan Rod. Sektoren har kart lidt i tomgang. Leif Norup har vaeret 

formand i en periode, men er nu gaet pA pension. Jan Roed er tilbage som formand. Det har vaeret 

besvaerlig for sektoren at vi ikke har kunnet mode fysik. Faelles ejendomsdrift i Silkeborg har som 

noget nyt vaeret udlant til vaccination og test setuppet. 

Skanderborg Har ikke vaeret hjemsendte. Tiden med lukkede skoler er blevet brugt pa 

renoveringsopgaver. Der har vaeret bovl med kontraktholdere som vil ansaette pa andre 

overenskornster. Ulla formand har matte tage over pA forhandlingerne og det er faldet positivt ud. 

Brand og redning. Har faet nye kOretojer. Corona har ramt brand og redning pa den made at ingen 

uden brandmandsuddannelse har kunne komme ind. Vagtcentralen har vaeret meget isoleret da 

man frygtede de skulle blive smittede og svaere og erstatte. Der har vaeret en masse 

sikkerhedsforanstaltninger pga. Corona i forbindelse med udrykninger. Har haft trivselsproblemer i 

forbindelse med sammenlaegning. Har ingen Ionforhandlinger haft. Alle ansatte brandfolk pa 

brandstationen er medlem of foa. Godt arbejde!!. 

Badeassistender. Der kommer nogle forhandlinger i forbindelse med det nye svommecenter. 

Beretning godkendt 

7. Indkomne forslag (modtagelse of ambulanceredderne) 

Velkommen til Ambulancerederne. Ambulancerederne far en plads i bestyrelsen nar 

sammenlaegningen er pA plads. 

Protokollat, Overgangsbestemmelse 
Med baggrund i optagelse of ambulancereddere fastsaettes folgende overgangsbestemmelser 
for Teknik- og servicebestyrelsen: 
N3r ambulancereddere optages i FOA Silkeborg-Skanderborg, tilknyttes de Teknik- og 
servicesektoren. 
Ambulancereddere va-elger p3 et medlemsmode et sektorbestyrelsesmedlem frem til sektorens 
ordinaere generalforsamling, 4 kvartal 2024. Herefter ophorer Protokollatet. 
Forslagsstiller. Bestyrelsen for Teknik- og servicesektoren, FOA Silkeborg-Skanderborg 
8. Valg 

a. Valg of sektorformand for 3 yz Ar. PA valg er Jan Rod Valgt 

b. Valg of sektornaestformand for 1 % Ar. Posten er pt. ledig. Soren Fisker valgt 

c. Tre sektorbestyrelsesmedlemmer for 3 yz Ar, pA valg er Finn Karlsen, Gunner Andersen og en ledig 

plads. Steffen thybo, Finn Karlsen og Gunner Andersen er valgt 



d. To sektorbestyrelsessuppleanter for 1 %2 ar, pa valg er Rene Sorensen og en post er ledig. Rene 

Sorensen, valgt 

9. Eventuelt 

Vi vil lave et medlemsarrangement sa snart det er muligt. 
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