
 Referat fra afdelingsgeneralforsamling 4/10 2012 

 

1. Formalia 

a. Valg af dirigenter.  

Berit Weitemeyer og Lars Vodsgaard valgt. 

b. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed. 

Dirigenterne konstaterede at generalforsamlingen er lovligt 

indvarslet. 

c. Godkendelse af dagsorden.  

Den i de uddelte mapper vedlagte dagsordenen  blev godkendt 

d. Godkendelse af forretningsorden. 

Forretningsorden godkendt 

e. Valg af referent.  

Jette Skov valgt som referent. 

f. Valg af stemmeudvalg. 

Rene, Anette N, Anne-Mette, Maria, Benny, Anette Rohde og Iris 

Laursen valgt til stemmeudvalg med Berit Weitemeyer som 

tilforordnet. 

 

2. Beretning og fremtidigt arbejde 

Afdelingsformand Ulla Gram fremlagde beretning og fremtidigt 

arbejde med følgende hovedtemaer: 

 Ny regering – ny politik? 

 Dagpengeforringelser – akutpakke 

 Overenskomst 2013 



 Kortlægning af afdelingens ressourcer. 

 Kontingent og tilpasninger i afdelingen 

 Mandat fra Generalforsamlingen til evt. salg af hus i 

Skanderborg. 

Beretningen og fremtidigt arbejde sat til debat. 

Debat om flere dele af formandens beretning, der blev betegnet 

som god og fyldig. 

Generalforsamlingen gav mandat til eventuelt at sælge 

Skanderborg kontoret. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Regnskab 2011.  

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet. 

 

4. Forslag til rammebudget for 2013.  

Rammebudgettet blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag. 

Forslag om vedtægtsændringer:  

Forslag 1 

Afdelingsbestyrelsen foreslår en samlet ”pakke”, der indeholder følgende: 

- At der fremover afholdes generalforsamlinger hvert andet år i henholdsvis 

afdeling (ulige årstal) samt sektorer (lige årstal). 

- At valgperioden for lønnede tillidsposter i FOA, valg til bestyrelser i afdeling 

samt sektorer, valg til billagskontrollanter og fanebærer forøges fra 

nuværende 2 år til 4 år. 



- At øvrige valgperioder forøges fra nuværende 1 år til 2 år. 

- At afdelingsbestyrelsen fremover godkender årsregnskab samt udpeger 

dellegerede til forbundets kongresser. 

Ovenstående medfører ændringer i følgende §§ i vedtægterne: 

§ 5 stk. 2, 8  

§ 6 stk. 4, 5, 10  

§ 7 stk. 3, 8, 9 

§ 11 stk. 3 

§ 12 stk. 1 

Forslag 1 – Vedtaget. 

 

Protokollat -  Overgangsbestemmelser vedrørende valgperioder 

   

Med baggrund i de vedtagne ændringer af vedtægternes bestemmelser 

vedrørende 2-årige generalforsamlinger samt forlængede valgperioder, 

fastsættes følgende overgangsbestemmelser: 

Sektorerne: 

For de poster til bestyrelserne samt lønnede sektorvalgte, der er ordinært på 

valg i 2012, vælges der for en 4 årig periode.  

For de poster til bestyrelserne samt lønnede sektorvalgte, der blev valgt for 

en 2 årig periode i 2011, forlænges valgperioden med 1 år, således at disse 

ordinært er på valg igen i 2014. 

Afdelingen: 

De poster til bestyrelse, lønnede valgte, billagskontrollant samt fanebærer, 

der er ordinært på valg i 2013, vælges for en 4 årig periode.  

For øvrige poster, der er valgt for en 2 årig periode i 2012, forlænges 

valgperioden med 1 år, således at disse ordinært er på valg igen i 2015. 

Protokollat - vedtaget 

 



   

Forslag 2 

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at Sektor-næstformænd ikke længere er en del 

af politisk ledelse, og at vedtægterne ændres til:  

 

§ 6 stk. 6  

 

Afdelingens politiske ledelse består af formand, næstformand samt 

sektorformænd. 

Forslag 2 – Vedtaget. 

 

Forslag 3 

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at lønnede valgte fremover skal fratræde deres 

stilling senest ved overgangen til den til enhver tid gældende alder for 

folkepension, og at dette udløser en fratrædelsesgodtgørelse på 3 måneder. 

Vedtægterne foreslås ændret til:  

 

§ 10 Stk. 3  

 
Valgte lønnede fratræder deres stilling ved opnåelse af alder for 

folkepension. I dette tilfælde, samt ved død, udbetales en 

godtgørelse svarende til 3 måneders løn til pågældende/de 

efterladte. 

Forslag 3 – Vedtaget. 

 

 Forslag 4 

 Afdelingsbestyrelsen foreslår § 15 vedrørende eksklusion ændret således, at 

den bringes i overensstemmelse med forbundets love, som vedtaget af 

kongressen.  

Der foreslås derfor at eksklusionsbestemmelsen ændres til:  

 

 

§ 15 Stk. 1  

 



Ethvert medlem, som handler i strid med forbunds- eller 

afdelingslovene, eller som bevidst udviser illoyal optræden, kan 

ekskluderes.  

Et medlem kan kun ekskluderes af afdelingens øverste myndighed.  

En eksklusion kan af medlemmet indbringes for forbundets 

hovedbestyrelse til endelig afgørelse.  

 
§ 15 Stk. 2  

 

Såfremt et medlem indstilles til eksklusion skal vedkommende have 

underretning herom 14 dage forinden afgørelsen træffes, ligesom den 

pågældende har ret til at møde på generalforsamlingen og føre sin 

sag. Ekskluderede medlemmer fortaber deres medlemsrettigheder. 

 Forslag 4 – Vedtaget. 

 

 Forslag 5 

Afdelingsbestyrelsen forslår, at det entydigt beskrives hvor sektorernes 

økonomi fastlægges som erstatning for § 7 stk. 7:  

 
Stk. 7  
På sektorgeneralforsamlingen vælges sektorformand, 

sektornæstformand samt et antal sektorbestyrelsesmedlemmer 

fastsat af sektorerne ud fra en af afdelingsbestyrelsen godkendt 

økonomisk ramme. 

 Forslag 5 – Vedtaget. 

 

6. Valg. 

a. Valg af fuldtidslønnet afdelingsnæstformand for to år. 

På valg er Per Brobæk Madsen, Per er valgt. 

b. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer for to år,  

Følgende blev valgt (stemmetal i parentes):  

Kim Barslund Nielsen, (56) 



Lise Lotte Christensen, (43) 

Susanne Døssing, (43) 

Michael Holm Kristensen (32) 

Karen Munk Andersen, (28) 

Opstillede men ikke valgt: 

Vita Christiansen (19) 

Jan Rod Jensen (19) 

 

c. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for et år: 

Følgende blev valgt (stemmetal i parentes):  

Conni Kruse Hansen (28) 

Jan Rod, (16) 

Opstillede men ikke valgt: 

Vita Christiansen (10) 

 

d. Valg af 4 suppleanter for et år: 

Følgende blev valgt (stemmetal i parentes):  

Vita Christiansen (50) 1. suppl. 

Jan Betak (40)  2. suppl. 

Majbritt Landbo (39) 3. suppl 

Gurli Nørreskov (36) 4.suppl. 

  

e. Valg af bilagskontrollant for to år: 

Kaj Lykke Munk. valgt. 



f. Valg af to bilagskontrollantsuppleanter for et år,:    

Inger Lise Jensen, valgt 

Lissy Jensen, valgt 

 

g. Valg af fanebærer for to år, på valg er:  

Lone Smedegaard, valgt. 

 

h. Valg af Fanebærersuppleant for et år:  

     May-Britt Stormly, valgt 

 

7. Eventuelt.  

Formanden takkede generalforsamlingen for en god debat. 

 

 

 

    

Berit Weitemeyer,   Lars Vodsgaard, 

Dirigent     Dirigent 


