
Referat 
 

Generalforsamling i pædagogisk sektor den 11. november 2014 
 

Velkomst ved formand for Pædagogisksektor Jytte kristiansen. 
 

International Børnesolidaritet indleder generalforsamlingen med kort oplæg 
om deres arbejde med projekter for børn i den fattige del af verden. 

 
 

AD.1 Formalia 
 

a. Valg af dirigent: Valgt blev Lars Vodsgaard 
 

Konstatering af at generalforsamlingen er lovligt varslet. Udsendt i uge 41, varslet i Foa 
bladet nr. 5 i august måned. 
96 fremmødte og stemmeberettigede til årets generalforsamling. Dermed er 
generalforsamlingen beslutningsdygtig. 

 
b. Godkendelse af dagsorden. 
c. Godkendelse af forretningsorden. 
d. Valg af referent. Valgt blev Kim Nielsen Barslund 
 
Valg af stemmeudvalg og valgforordnet: 
 
Valgforordnet: Kim Nielsen Barslund. Udvalg: Anette Yde, Mette Henriksen, Lisbeth 
Gjesager, Lisbeth Nielsen, Heidi Andersen, Birgitte Naor, Connie Hosbjerg, Hanne 
Godskesen. 
 
 
AD. 2 Beretning og fremtidige aktiviteter i sektoren.  
 
Jyttes Kristiansen fremlægger den mundtlige beretning/fremtidige aktiviteter. 
 
Herunder punkterne: Budgetter, faldende børnetal, skolereformen, udvikling og 
uddannelse, omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, dagplejen, 
ledere, FTR og TR, elever, politik og kaffemøder, overenskomst 2015, medlemsaktiviteter, 
fremtidigt arbejde. 
 
En ønskede ordet til den efterfølgende debat med ros til formandens beretning. Ingen 
andre ønskede ordet. 
 
Beretningen og det fremtidige arbejde efterfølgende enstemmigt godkendt. 
 
 
 
 
 
 



 
 
AD. 3 Indkomne forslag. 
 
Vedtægterne foreskriver, at forslag, herunder forslag til lønnede valgte skal være 
afdelingen i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Ingen indkommende 
forslag modtaget inden fristens udløb. 
     
 
 
AD. 4 Valg:  
 
På valg var: 
 
4.1  Valg af fuldtids lønnet sektor næstformand, valgt for 4 år.  

 
På valg var Aase Rohde Christensen – pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent. 

- Aase Rohde Christensen valgt for 4 år (genvalgt). 
 
4.2  Valg til sektorbestyrelsen. 

 
a. 2 dagplejere – på valg var: Tina Groth, Inger Lise Jensen. 

- Valgt: Tina Groth (genvalgt), Inger lise Jensen (genvalgt)  
 

b. 2 pædagogmedhjælper og pædagogiske assistenter – på valg var: Michael Holm 
Kristensen, Lene Rasmussen 
- Valgt: Michael Holm Kristensen (genvalgt), Lene Rasmussen (ny) 

 
c. 2 dagplejeledere/pædagogiske ledere i dagplejen/pædagogiske konsulenter – på 

valg var: Bodil Lauge Jakobsen, Gudrun Thure Jensen. 
- Valgt: Bodil Lauge Jakobsen (genvalgt), Gudrun Thure Jensen (genvalgt). 

 
d. For omsorgs- pædagogmedhjælper og pædagogiske assistenter – ingen valg. 

 
e. Valg af 2 suppleanter fra hver faggruppe, valgt for 2 år. 

 
For dagplejerene: Jeanette Hornbæk (ny), Vita Valbjørn Kristansen (genvalgt). 
 
For pædagogmedhjælperne og Pædagogiske assistenter: Helle Mette Jørgensen 
(genvalgt), Maria Kruse Jensen (genvalgt). 
 
Dagplejeledere/pædagogiske ledere i dagplejen/pædagogiske konsulenter: Anette 
Yde (ny), Kirsten Hansen (genvalgt) 
 
Omsorgsmedhjælperne og pædagogiske assistenter: Cris Holm (ny), Pia Sand (ny). 
 

 
 
AD. 5 Eventuelt: 
 
Ingen punkter under eventuelt.     


