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Indkaldelse til  

ekstraordinær generalforsamling 
i FOA Silkeborg-Skanderborg 

torsdag den 7. april 2022 kl. 19.00 

Medborgerhuset sal A, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg 

 
Kære alle 

Afdelingen skal sige farvel til afdelingsnæstformand Per Brobæk Madsen efter godt 38 

år som tillidsvalgt i fagbevægelsen først i PMF og senere i FOA. 

Afdelingens love foreskriver, at valgte som opnår alder for folkepension, skal fratræde deres 

stilling. Den 4. november fylder nuværende afdelingsnæstformand 67 år, og skal dermed 

fratræde posten og vi skal vælge ny næstformand.  

Afdelingsbestyrelsen har derfor besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling 

torsdag den 7. april kl. 19.00. Eneste punkt på dagsordenen er valg af ny afdelingsnæstformand 

med virkning fra den 1. november 2022 og frem til første ordinære afdelingsgeneralforsamling 

4. kvartal 2023. Herefter er valgperioderne fire årige. 

Dette giver både afgående og nyvalgt afdelingsnæstformand tid til opgaveoverdragelse samt 

mulighed for afvikling og introduktion til de nye opgaver. 

Stillingen som afdelingsnæstformand er en fuldtidsstilling uden øvre arbejdstid.  

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte afdelingsformand Ulla Gram på 

mobil 2498 8706. 

Husk, at kandidater til posten skal, jævnfør afdelingslovene, anmelde deres kandidatur senest 

14 dage før generalforsamlingen, altså den 24. marts 2022. 

Hvis der er mere end en kandidat og dermed kampvalg, vil I ca. en uge før generalforsamlingen 

modtage en mail, hvor hver kandidat har en A4-side til at præsentere sig på. 

Vi håber, at der er medlemmer, der har lyst til at stille op som næstformand og vi håber at se 

rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i FOA Silkeborg-Skanderborg 
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Forslag til dagsorden 

  

1.  Formalia 

a. Valg af dirigent 

b. Valg af referent 

 c. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed 

d. Godkendelse af dagsorden 

e. Godkendelse af forretningsorden  

 

2. Valg af ny afdelingsnæstformand med virkning fra 1. november 2022 og 

frem til første ordinære afdelingsgeneralforsamling 4. kvartal 2023. 

Herefter er valgperioderne fire årige. 

Præsentation af kandidaterne og spørgsmål til kandidaterne, efterfulgt af 

afstemning. 

3.  Eventuelt 

4.  Afslutning 

 

Du tilmelder dig generalforsamlingen her: https://tilmeldmig.dk/?9700-22-46-00 

 

Bemærk, at der ikke er spisning i forbindelse med generalforsamlingen og du er først tilmeldt 
generalforsamlingen, når du har modtaget en kvittering på tilmeldingen.  

Ved eventuelle problemer bedes du kontakte afdelingen på 4697 2020 for hjælp. 

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke en forudsætning for at kunne deltage, men en stor 
praktisk hjælp for os som arrangør. 

 
 
 
Forslag til forretningsorden  
 
1. Dirigenten konstaterer mødets lovlige indvarsling i henhold til vedtægterne, samt sørger 

for godkendelse af den opstillede dagsorden.  
 
2.  Alle vedtagelser sker med almindeligt stemmeflertal. 
  
3.  Dirigenten må kun tillade behandling af fremsatte forslag. 
  

https://tilmeldmig.dk/?9700-22-46-00
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4.  Dirigenten har ret til at suspendere mødet, dersom dirigenten skønner det umuligt at 
fortsætte en saglig behandling af dagsordenen.  

 Suspenderingens længde fastsættes af dirigenten.  
 
5.  Hver kandidat har højst 5 minutter til at motivere sin opstilling. Herefter er der afsat max 

15 minutter til spørgsmål fra salen til hver enkelt kandidat.  
 
6. 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.  

 
7.  Generalforsamlingen skal afsluttes senest kl. 22.00 
 
 
 

  
Uddrag af afdelingslovene … 

 

§ 5. Generalforsamlingen  

Stk. 5 Forslag, herunder forslag til lønnede valgte, skal være afdelingen i hænde senest 14 dage 

forud for generalforsamlingen / sektorgeneralforsamling. 

 

§ 5. Generalforsamlingen  

Stk. 7 Valg af lønnede valgte kræver absolut flertal. Hvis man er tjenstlig forhindret og har  

dokumentation fra arbejdsstedet, kan man brevstemme ved henvendelse i afdelingen, senest 

dagen før generalforsamlingen, i afdelingens åbningstid.  

 

§ 5. Generalforsamlingen 

Stk. 9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen, med 

angivelse af en skriftligt motiveret dagsorden herfor. Den ekstraordinære generalforsamling 

kan kun behandle denne dagsorden.  

 

§ 10. Afgang  

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. 

 


