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Tilmelding til spisning
Ønsker du at deltage i spisningen kl. 18.00, bedes du tilmelde dig på 
tlf. 4697 2020 senest den 5. oktober 2016.

Dagsorden

1. Velkomst ved sektorformand René Sørensen

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Godkendelse af dagsorden

5. Godkendelse af forretningsorden, samt nedsættelse af stemmeudvalg

6. Beretning ved sektorformand René Sørensen

7. Sektorbudget

8. Indkomne forslag

9. Valg  
a. Valg af sektorformand for fire år 
 René Sørensen genopstiller ikke 
b. To sektorbestyrelsesmedlemmer for fire år 
 Jan Betak 
 Jan Rod 
 To sektorbestyrelsesmedlemmer for to år 
 Vakant 
 Vakant 
c. To sektorbestyrelsessuppleanter for to år 
 Poul Søe 
 Anders Vang

10. Eventuelt

Forslag
Indkomne forslag skal være sektoren i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen senest den 26. september.

Tilmelding til bus fra Silkeborg
Der er afgang fra FOA Silkeborg kl. 17.15. Du kan tilmelde dig på 
tlf. 4697 2020 senest den 5. oktober 2016. 



Faggruppe strukturen i vores sektor har fyldt en del, en ny måde at 
arbejde på har betydet, at vi er kommet tættere på en bedre organisering af 
faggruppepolitikerne. Der er ved at være lagt sidste linjer i små pjecer fra 
de enkelte faggrupper. 
Vi har i bestyrelsen haft mange snakke om, hvordan vores indsats kunne 
styrkes i Skanderborg. Det er en opgave bestyrelsen vil være særligt 
opmærksom på fremover.
En af de helt store udfordringer lokalt har været sammenlægning af 
beredskabet i langt færre enheder. Men det er mit indtryk, at Ulla Gram og 
Niels-Jørn i fælleskab med Viborg har landet nogle fornuftige aftaler.
Fælles ejendomsdrift i Silkeborg har nu en del år på bagen og er ved at finde 
godt fodfæste. Fagligheden er høj og kollegerne har fundet sammen i et godt 
fællesskab. 
29. oktober 2015 besluttede en ekstraordinær generalforsamling, at kost 
og teknik skulle adskilles, hvilket medlemmerne sagde god for. Det har 
betydet, at vi i bestyrelsen kunne koncentrere os om færre opgaver. Men lad 
mig være ærlig og sige, at det ikke er helt nemt med et fultidsarbejde og så 
samtidig varetage et formandskab/bestyrelsespost på fritidsbasis.
Langt hen af vejen vælger man jo selv, hvad man deltager i, men min 
indstilling er, at hvis man har fået en tillidspost, skal man også gå fuldt ud 
ind i opgaven.
Det kan jeg mærke, jeg ikke kan opfylde og har derfor valgt at trække mig 
som formand på vores kommende generalforsamling. 
Vi har i bestyrelsen enstemmigt vedtaget at indstille Jan Rod som ny 
formand, men posten er jo naturligvis åben, hvis andre skulle være 
interesserede.
Der bliver også et par ledige poster til bestyrelsen og suppleanter. Det er et 
spændende arbejde, og jeg vil gerne opfordre folk til at overveje at gå ind i 
arbejdet. 
Som I alle ved, har vi masser af udfordringer i tiden frem, politikerne 
har i mange tilfælde lagt sig i skødet på en hær af tvivlsomme 
analysemastodonter, der kun har et formål, at trække enhver form for 
glæde ved at gå på arbejde ud af os, og drukne politikerne i en bunke af 
tvivlsomme konklusioner.

Mød friskt op på generalforsamlingen.  

På bestyrelsens vegne 
René Sørensen 

Skriftlig redegørelse



Forretningsorden for general forsamling  
den 10. oktober 2016

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der er mødets 
højeste myndighed, og som skal lede mødet efter de her 
givne regler:

1. Dirigenten konstaterer mødets lovlige indvarsling i 
henhold til vedtægterne, samt sørger for godkendelse 
af den opstillede dagsorden og forretningsorden.

2. Alle vedtagelser sker med almindelig stemmeflerhed.

3. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 
forslagsstillereneller fem stemmeberettigede forlanger 
dette. 
Såfremt der under punktet „valg” er én, der ønsker 
skriftlig afstemning, skal dette følges.

4. Dirigenten må kun tillade behandling af fremsatte 
forslag.

5. Dirigenten har ret til at suspendere mødet, dersom 
dirigenten skønner det umuligt at fortsætte en saglig 
behandling af dagsordenen. 
Suspenderingens længde fastsættes af dirigenten.

6. De delegerede begærer ordet hos dirigenten og 
markeringen sker ved håndsoprækning. 
Taletiden for hver delegeret er højst 5 minutter for 
hvert tema. 
Dirigenten kan stille forslag om afslutning af en 
sagsbehandling med de indtegnede tale 
Forslag om afslutning af en debat med de indtegnede 
talere kan også stilles af mødets deltagere.

7. Dirigenten kan give „ordet til forretningsordenen“, 
men skal så påse, at taleren kun retleder eventuelle 
misvisende oplysninger for at hindre, at debatten 
føres på et forkert grundlag.

8. Dirigenten kan – når det skønnes formålstjenligt – 
tildele gæster taletid.

9. Alle afstemninger skal være påbegyndt senest  
kl. 22.00.
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