
Referat fra generalforsamlingen i Pardagogisk Sektor d. 21. november 2022 

Mette Henriksen bod velkommen til deltagerne pa generalforsamlingen og foreslog generalforsamlingen 
valgte Per Brobaek som dirigent. 

1. Formalia: 
a. Valg of dirigent. 

Per Brobaek Madsen er valgt. 

b. Godkendelse of dagsorden. 

Dagsorden er godkendt. 

c. Godkendelse of forretningsorden. 

Forretningsorden er godkendt. 

d. Valg of referent. 

Christian Mardal er valgt som referent. 

e. Valg of stemmeudvalg. 

Der vil blive valgt nedsat et stemmeudvalg i tilfaelde of kampvalg, bestaende of en repra=sentant fra hvert 
bord. 

2. Beretning og fremtidige aktiviteter i sektoren. 

Mette Henriksen afgav beretning. 

Der blev spurgt ind til hvordan medlemsudviklingen er pa landsplan. Ulla Gram svarede at pa landsplan er 
medlemsfaldet storre, og at vi i vores afdeling har vaeret gode til at holde status quo pa medlemstallet. Vores 
storste udfordring er manglende indmeldelser. Der er et stort potentiale hos isaer unge 
pasdagogmedhjaelpere. Per gor opmaerksom pa, at man kan fa et gavekort pa 250 kr. hvis man organiserer 
en kollega. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Jette Schultz og Christian Mardal prarsenterede en Facebook gruppe for Paedagogisk sektor i FOA 
Silkeborg-Skanderborg. 

3. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

4. Valg: 

Vedtaegterne foreskriver, at forslag, herunder forslag til lonnede valgte, skal vane afdelingen i 
heende senest 14 dage forud for generalforsamlingen. 

Pa valg er: 

4.1 Valg of fuldtids lonnet sektor naestformand valgt for 4 ar: 
Pa valg er: Vita Christiansen. 



Vita Christiansen er valgt, da der ikke var kommet andre kandidater 14 dage forud for generalforsamlingen. 

4.2 Valg til sektorbestyrelsen for 4 ar: 
a. For dagplejerne — pa valg er: 

Tina Groth. 

Tina Groth blev valgt. 

Valg of 2 suppleanter for 2 ar. 

Heidi Bodker Lorentzen blev valgt som 1. suppleant 
Henriette Thorso Jensen blev valgt som 2. suppleant 

b. For paedagogmedhjaelperne og paedagogiske assistenter — pa valg er: 
Lene Rasmussen. 
Christian Mardal — genopstiller ikke. 

Lene Rasmussen og Heidi Toft Andersen blev valgt. 

Valg of 2 suppleanter for 2 ar. 

Helle Mette Jorgensen blev valgt som 1. suppleant. 
Else Gam blev valgt som 2. suppleant. 

c. For dagplejeledere/paedagogiske ledere i dagplejen/paedagogiske konsulenter — pa valg er: 
Susanne Hansen. 
1 ubesat plads. 

Susanne Hansen blev valgt. Den anden plads er fortsat ubesat. 

Valg of 2 suppleanter for 2 ar. 

Ingen suppleanter valgt. 

d. For husassistenter pa paedagogiske arbejdspladser: 
1 ubesat plads. 
Valg of 2 suppleanter for 2 ar. 

Der var ingen fremmodte husassistenter. 

e. For omsorgs- paedagogmedhjarlperne og paedagogiske assistenter — ikke valg i ar: 
Valg of 2 suppleanter for 2 ar. 

Chris Nielsen er valgt som 1. suppleant. 
Pia Sand er valgt som 2. suppleant. 

5. Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt. 
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