
Referat fra 

Generalforsamling i Social- og sundhedssektoren 28. oktober 2014 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved formand 

2. Valg af dirigent 

3. Godkendelse af forretningsorden 

4. Godkendelse af dagsorden 

5. Beretning v. formand 

6. Debat ved bordene 

7. Indkomne forslag 

8. Valg: 

     a)Sektorformand for fire år 

     b)Fire sektorbestyrelsesmedlemmer for fire år 

         Leila Nielsen 

         Lene Blume 

         Susanne Døssing 

         Conny Kruse Hansen 

      c)En suppleant til bestyrelsen valgt for 2 år. 

9. Eventuelt 

10. Afslutning 

 



1. Formand Lone Smedegaard byder velkommen til alle og håber på en god 

aften med gode snakke og debatter ved bordene. 

2. Social- og sundhedssektoren foreslår Anette Neist, ansat som arbejdsmiljø 

konsulent i afdelingen, som dirigent. Ingen har indvendinger mod dette. 

3. Anette takker for valget og starter med at byde Kim Schulz velkommen. Kim 

er kendt af de fleste i FOA med sit ”STOMP show”. Han har til lejligheden 

forfattet en sang, som alle synger livligt med på. Et tillykke med 

fødselsdagen til en af deltagerne blev fulgt af fødselsdagssang. 

4. Dirigenten gennemgår forretningsordenen, herunder bl.a. stemmeudvalg på 

fire personer udpeget af bestyrelsen. 

Lotte Christensen Formand, Maj Brit Landbo, Birthe Attermann, Sonja 

Clausen. 

            Forretningsordenen godkendes. 

5. Dirigenten gennemgår dagsorden, samt den udleverede Mappe med 

indhold, og fortæller at punkterne 5 og 6 faktisk er sammenhørende, og at 

formandens beretning godkendes når Debatten ved bordene har fundet 

sted og det udleverede papir med spørgsmål er afleveret. 

6. Formanden læser beretningen  

Se bilag 

7. Debatten ved bordene går livligt. Deltagerne har 20 min., hvorefter der 

samles op. Mundtligt og skriftligt. 

Debat: 

Hvad skal sektoren arbejde videre med i de kommende år? 

Især plejehjemsassistenterne spørger om der kan gives skriftlig garanti 

for tilbagevenden til samme arbejdssted samt evt. 2 løntrin, ved 

deltagelse i det tilbud om efteruddannelse der er kommet fra 

forbundet 

Stor ros i forbindelse med de arrangementer FOA allerede har haft en 

del af, og som stadig er planlagt. Fremadrettet stadig aktiviteter 

socialt/fagligt der godt må provokere lidt. Lady Walk med meget større 

deltagelse fra Foa Silkeborg – Skanderborgs medlemsskare. Sejltur – 

stress håndtering – Mette Blomsterberg (gerne brugerbetaling)- faglige 

kurser som tidligere med deltagerbevis. Diabetes – Kol – Mindfullness – 



Alzheimer - Drømmetydning – Tur til Ny Moesgård – Opdatering på 

Farmakologi inkl. deltager bevis. Københavnerturen fantastisk. Måske 

en julekoncert med spisning i stedet. Jan Gintberg, Bowling aften, 

Besøg på Aros, Jul i Tivoli,  

Medlemsmøde med den nye OK, og hvad den indebærer. PenSam 

møder ud lokalt. Dog skal sikres mindst 50 deltagere.  

Pauseproblematikken spøger ved næste overenskomstforhandling fra 

KL`s side. Dog tror mange ikke på det, da det ikke praktisk kan lade sig 

gøre hvis medarbejderne selv betaler og vil have tilsvarende planlagt 

frihed.  

 Lone samler op: Vedr. plejehjemsass. spørgsmål, oplyser hun, at der 

ikke ligger noget helt fast og konkret, men det jo kunne være et 

forhandlingsoplæg. Er medarbejderne villige til selv at betale pauser? 

Faggruppegrænser, forskellige kompetencer osv. Ikke alle ser det som 

et stort problem, der er nok forskellige virkeligheder ude på 

arbejdspladserne. Mangfoldighed med forskellige kompetencer og 

muligheder kan også være berigende. I forbindelse med de ønskede 

kurser, melder spørgsmålet sig om der tales om dagkursus, aftenkursus 

(fra 17 – 21) enkeltvis eller som et fortløbende over 3-4 aftener? 

Lone vil undersøge, om det er muligt at sende SMS til medlemmerne 

før arrangementer, for evt. at få større tilmelding. 

Alt skriftligt materiale fra Debatterne drøftes efterfølgende i 

sektorbestyrelsen.  

Selve beretningen skabte ikke de store debatter. 

Herefter blev beretningen stillet til afstemning og efterfølgende 

godkendt.  

8. Ingen Indkomne forslag. 

9. a) Da der ikke er indkommet modkandidater til formandsvalget, er Lone 

Smedegaard genvalgt for fire år. Vi siger tillykke. 

b)Leila Nielsen genopstiller ikke 

    Susanne Døssing, Conny Kruse, Lene Blume, genopstiller alle tre. 



Herudover opstiller Ellen Christiansen og Lene Kristensen til Bestyrelsen for 

fire år. 

Efter skriftlig afstemning, er valgt til bestyrelsen for fire år: 

 Susanne Døssing 

 Lene Kristensen 

 Lene Blume 

 Conny Kruse 

c)Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Ellen Christiansen genopstiller. 

Da der ingen modkandidater er, er Ellen valgt som suppleant for to år. 

10. Eventuelt. 

Intet til eventuelt 

11. Afslutning ved Formanden.  

Lone takker for en dejlig aften. Tak for en god debat ved bordene og fine 

tilbagemeldinger både mundtligt og skriftligt. Glæder sig til arbejdet 

fremover - arbejdet med fagligheden og mange andre ting. 

Lone takker Leila som er trådt ud af bestyrelsen for årene og hendes arbejde 

der. Efterfølgende bydes Lene velkommen som nyt medlem i bestyrelsen, 

som ser frem til et godt samarbejde. 

 

Afslutningsvis mindes endnu engang om: 

Har vi jeres mobil nr. og mail-adresser.  

Og står i registreret med den rigtige arbejdsplads 

 

 

 

 

 


