
Referat fra generalforsamling  d. 3. november 2016. 
 

Velkomst v/Jytte – fællessang Regnvejrsdag i november. 
 

1. Formalia 
a. Valg af dirigent.  

Valgt blev Per Brobæk. Der konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. 
Der er 45 stemmeberettigede til generalforsamlingen. 

b. Godkendelse af dagsorden.  
Dagsorden godkendt. 

c. Godkendelse af forretningsorden. 
Forretningsorden godkendt. 

d. Valg af referent. 
Mette Henriksen blev valgt som referent. 
Stemmeudvalg – Mariann, Else, Matias, Anette. 

 

2. Beretning og fremtidige aktiviteter i sektoren 
Bestyrelsen præsenterede sig for forsamlingen.  
Der blev spurgt om der var husassistenter tilstede, da vi rigtig gerne ville have valgt 
en husassistent i bestyrelsen – det var ikke tilfældet. 
 

Jytte fremlagde bestyrelsens beretning og fremtidige arbejde. 
 

Kommentarer til/efter beretningen: 
Mette gjorde opmærksom på, der også er en Københavnertur i støbeskeen, som ikke 
blev nævnt i beretningen. 
Det kunne være rart, at man kunne tilmelde sig via mail, da det for nogen er lidt 
svært at få ringet ind i FOA’s arbejdstid. 
Starttidspunktet for tilmelding til arrangementer, må gerne være i middagsstunden, 
hvor dagplejerne har mulighed for at ringe.  
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

3. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 

 

4. Valg 
Vedtægterne foreskriver, at forslag, herunder forslag til lønnede valgte skal være 
afdelingen i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingen. 
 

Valg af fuldtidslønnet sektorformand for 4 år. 
På valg er 
Jytte Flyvbjerg Kristiansen. 
Genvalgt 
 

Valg til sektorbestyrelsen for 4 år. 
For dagplejerne – på valg er 

Karen Munk Andersen - genvalgt 
 

For pædagogmedhjælperne og pædagogiske assistenter – på valg er 



Mette Henriksen – genopstiller – genvalgt med 32 stemmer 
Mette Jakobsen – nyopstiller – valgt med 6 stemmer 
Jette Schultz - nyopstiller – ikke valgt fik 5 stemmer 
1 har valgt ikke at stemme. 
 

For dagplejeledere/pædagogiske ledere i dagplejen/pædagogiske konsulenter  
Der er ikke valg i år. 
 

For omsorgs- pædagogmedhjælperne og pædagogiske assistenter – på valg er 
Bo von Qualen – genvalgt 
 

For husassistenter på pædagogiske arbejdspladser – her er pt ingen valgt ind, så der er mulighed 
for en bestyrelsesplads. 
Da der ikke er nogen husassistenter tilstede, blev aftalt at sektoren indkalder husassistenterne, til 
et møde hvor de kan vælge en husassistent til bestyrelsen. 
 

Valg af to suppleanter fra hver faggruppe valgt for to år. 
For dagplejerne: 
Vita Valbjørn Christiansen - genvalgt 
Jeanette Vinter Hornbæk – genvalgt 
For pædagogmedhjælperne og pædagogiske assistenter: 
Jette Schultz 
Helle Mette Jørgensen 
For dagplejeledere/pædagogiske ledere i dagplejen/pædagogiske konsulenter: 
Eva Rand 
For omsorgs- pædagogmedhjælperne og pædagogiske assistenter: 
Chris Holm 

 

5. Eventuelt 
 

ET TANKEVÆKKENDE INPUT: HELT UDENFOR. 
En teaterforestilling med Søren Zacho Rugby. 


