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Ordinaer afdelingsgeneralforsamling 2021 

FOA Silkeborg-Skanderborg 

Referat:  

1. Formalia 

a. Valg dirigent: 

Berit Weitemeyer foreslas fra bestyrelsens side til posten og vaelges of generalforsamlingen som 

dirigent. 

b. Valg of referent: 

Bestyrelsen foreslar Mette Henriksen, der of generalforsamlingen vaelges som referent. 

c. Konstatering of generalforsamlingens lovlighed: 

Der blev annonceret i det landsdaekkende FOA Blad mellem d. 7. og 10. september. 

Genera lforsamlingen slcal varsles med 30 dages varsel. Genera lforsamlingen er derfor lovligt 

indvarslet. 

d. Godkendelse of dagsorden: 

Dagsordenen blev godkendt of generalforsamlingen. 

e. Godkendelse of forretningsorden: 

Generalforsamlingen godkender forretningsordenen, med den undtagelse at der kun er valgt en 

dirigent og ikke to som der star i forretningsordenen. 

f. Valg of stemmeudvaig: 

Folgende blev valgt til stemmeudvalget: 

Torben Slot - Stem meudvalgsformand 

Lene Rasmussen 

Karen Munk Andersen 

Susanne Dossing 

Lise-Lotte Christensen 



2. Beretning og fremtidigt arbejde - se side 2.: 

Ulla Gram fremlaegger bestyrelsens beretning. 

Der var ingen der onskede at debattere beretningen eller det fremtidige arbejde. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

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

Regnskabet blev fremlagt og taget til efterretning of generalforsamlingen. 

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

Bestyrelsen foreslar uaendret kontingentet. 

Budgettet for 2022 og 2023 og forslaget om uaendret kontingent blev enstemmigt godkendt of 

generalforsamlingen. 

S. Indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogle forslag. 

Indvielse of fanen:  

Vi sang "Nar jeg ser et rodt flag smaelde og FOA Silkeborg-Skanderborgs nye Pane blev baret ind of 

fanebaerer Lone Smedegaard. Thomas Enghausen, Ulla Gram og Lone Smedegaard indviede fanen med 

de traditionelle tre slag. 

FOA's naestformand Thomas Enghausen holdt en tale for generalforsamlingen om fagbevaegelsens 

tilblivelse, resultater og de fremtidige udfordringer vi i faellessl<ab skal have lost. 

Thomas Enghausen onskede os alle tillykke med jubbeet. 

Kaffepause fra Id. 20.10 - 20.40. 

6. Valg. 

a. Valg of en fuldtidslonnet afdelingsformand for fire Ar, pA  vaig er: UI/a Gram 

Ulla er genvalgt da der ikke er kommet andre forslag. 

b. Valg of seks bestyrelsesmedlemmer for fire Ar, pA vaig er: 

ylnsker genvalg: 

Tina Groth, TR, dagplejen, Skanderborg - valgt med 79 Stemmer 

Hans-Vasil Stefanov, SSH, Hjemmeplejen, Silkeborg - valgt med 67 Stemmer 

Matias Lodahl, PA, Skole/Klub, Silkeborg - valgt med 55 stemmer 

Christian Mardal, FTR, p edagogmedhj,,—_lpere/PA Silkeborg - fik 42 stemmer og blev ikke valgt 

Dennis Pedersen, PA/TR, p.-edagogmedhje-eipere/PA Skole/SFO Silkeborg - fik 27 stemmer og 
blev ikke valgt 
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Ny opstillede: 

Helle Kristensen, dagplejer, Silkeborg Kommune - fik 30 stemmer og blev ikke valgt 

Laura Jensen, SSA, Hjemmeplejen Silkeborg - valgt med 49 stemmer 

Kirsten Sorensen, SSA, Hjemmeplejen Silkeborg - valgt med 52 stemmer 

Mette Andersen, SSA, Plejecenter Silkeborg - valgt med 56 stemmer 

c. Valg of fire suppleanter for to Ar, pA valg er: 

Jette Schultz - valgt som 1. suppleant med 74 stemmer 

Helle Kristensen - valgt som 4. suppleant med 46 stemmer 

Christian Mardal - valgt som 2. suppleant med 62 stemmer 

Elisabeth Hansen - valgt som 5. suppleant med 42 stemmer 

Kama Stichelbout - valgt som 3. suppleant med 50 stemmer 

Generalforsamlingen besluttede at vaelge en 5. suppleant. 

d. Valg of bilagskontrollant for fire Sr, pS valg er: Susanne Nielsen - Onsker ikke genvalg 

Valgt bleu Finn Karlsen 

e. Valg of to bilagskontrol[antsup plea nter for to Ar, pS valg er: 

Valgt blev Jette Bjertrup (genvalgt) og lom Falbe Hansen 

f. Valg of en fanebaerersuppleant for to dr, pS  valg er: 

Valgt blev Jan Rod (genvalgt) 

7. Eventuelt 

Finn Karlsen som er valgt ind i Pensam, gav en opfordring til alle medlemmer om at ga ind og kigge 
0 

pa sine pensioner. 

Pensam liar en "Hold fast ordning", som lige nu kun er i Kost- og Service. Den ordning kommer til 

at gaelde alle de forskellige sektorer fra nytar af. 

Silkeborg den 11. november 2021 

Mette,.Henrilcsen, referent 
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