
 

 
Dags dato: 06/10 

   Skrevet af: Ulla og Per 

          Til: Afd. bestyrelsen 

Referat 

Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 6. oktober kl. 9.00 til 13.30  

Trekanten, Dalgasgade 24, 8600 Silkeborg.                         

Der er morgenmad fra 8.30 og frokost ca. 12.00.                            

 
1. Velkomst ved Ulla Gram 

Afbud: Lene Blume, Susanne Døssing, Christian Mardal, Dennis Pedersen, Karen Munk 

Andersen 

Indkaldt: Lene Moesgaard – afbud, Jette Schultz - afbud 

2. Valg af ordstyrer (Jan og Matias). Referent (Mette). 

3. Referater: 

• Bestyrelsesmødet den 2. september 2021 – bilag 1 

Fra mødet:  

Referatet blev godkendt. 

 

4. Status på afdelingens arbejde med arbejdsskader. 

Faglig konsulent og socialrådgiver Carsten Kamp Højlund giver et statusoverblik over 

afdelingens arbejde med arbejdsskader. 

Fra mødet:  

Det der fylder mere og mere er interessen for Arne pension og tidlig pension. Der er også 

fleksjob og førtidspension, som kan være en mulighed for medlemmer der har svært ved at blive 

på arbejdsmarkedet til de når pensionsalderen. Carsten vejleder medlemmerne i de forskellige 

muligheder, så det enkelte medlem kan træffe beslutning om, hvad han/hun vil søge om på et 

oplyst grundlag. 

Carsten oplever, at der fra FOA’s side ydes en god service på arbejdsskadeområdet. Der er 

sagsbehandlingen i afdelingen, hvor de fleste sager bliver håndteret og så har vi eksperter i 

forbundet og vi bruger også eksterne jurister indimellem. Sagsbehandlingstiden kan være meget 

lang, men det er ikke noget vi kan gøre noget ved. 

Ryg, skulder, knæ, vold og trusler om vold er de sager vi ser flest af i afdelingen. Stress 

anerkendes ikke som en arbejdsskade. Generelt er de psykiske arbejdsskadesager svære at få 

anerkendt, men det lykkes indimellem med depression og PTSD, hvis det kan bevises, at det 

skyldes forhold/hændelser på arbejdet. 



Vi har anmeldt nogle sager relateret til Covid-19, men der er ikke truffet afgørelse i de sager 

endnu. 

Arbejdsskadesager køres ved arbejdsmarkedets erhvervssikring, hvor man kan tilkendes en 

méngrad og en erstatning i forhold til skaden. 

Erstatningssager i forhold til arbejdsgiveransvar rejser vi også. Det sker i henhold til 

erstatningsloven. Her forsøger vi at gøre arbejdsgiver ansvarlig, hvis vi mener de ikke har 

overholdt arbejdsmiljøloven. Eksempelvis hvis en skade er sket grundet mangel på 

glatførebekæmpelse på arbejdspladsens matrikel. 

Hovedbestyrelsen har besluttet, at alle afdelinger fra 1.1.2021 skal bruge registreringssystemet til 

at registrere de resultater vi opnår i arbejdsskadesagerne. Carsten har registeret i systemet siden 

2019. 

Når vi oplever, at medlemmer får en arbejdsskade, som arbejdsgiver vedkender sig og anmelder, 

så bør vi altid anbefale, at de kontakter afdelingen og får et tjek af sagen, for at se om det hele er 

blevet registreret og anmeldt som det skal. 

 

5. Status på salg af FOA-Huset, køb af byggegrund samt byggeprojekt.  

Alle handlerne er nu faldet på plads og de sidste streger ved at være sat, så vi kan få sendt 

byggeprojektet i udbud.   

Vi køber os til yderligere to P-pladser ved 3F, så grundprisen bliver lidt dyrere. 

Vedhæftet er de sidste nye tegninger – bilag 2. 

Vedhæftet er tidsplan – bilag 3. 

Vedhæftet er referat fra sidste byggemøde – bilag 4. 

Vedhæftet er visualisering af indretning af kontorer og mødelokaler – bilag 5. 

 

Fra mødet: 

Der er gang i de sidste justeringer. Der skal flyttes lidt hæk osv. som vi har snakket med 3F om 

og vi skal tilkøbe ekstra P-pladser for at opfylde kravene. 

Vi har besluttet at der er 6 personer fra afdelingen og A-kassen, som nu sidder i en 

byggeudvalgsgruppe, der bl.a. skal være med til at tage stilling til hvilket inventar vi skal have. 

Det er Per, Ulla, Lone, Berit og de to arbejdsmiljørepræsentanter Mona og Pia, som er i gruppen.  

Lene og Tina har en erfaring fra Fælled, at stole uden stof er meget kolde at sidde på. De 

anbefaler kraftigt at vi vælger stole med stof. 

Vi tænker biodiversitet ind i udearealerne. 

Der blev stillet spørgsmål til om der er overvejet opladerstation til el-bil. Det er der ikke endnu, 

men det kan være det bliver et krav. 

 

6. Ordinær generalforsamling den 1. november 2021 

På dette møde skal vi beslutte det endelige generalforsamlingsmateriale. I budgetmateriale er 

økonomien forbedret med godt 20.000 kr., da vi som besluttet på sidste møde ikke længere 

betaler til Børnefonden. De samlede budgetter indstilles til generalforsamlingen. 

Beretningsdelen skal udbygges med de aktuelle udfordringer på ældreområdet. Især presset i 

Silkeborg skal i yderligere i fokus og vi afventer meldinger fra medlemsmøde i Skanderborg, som 

afholdes torsdag den 30. september. 

Vedhæftet er forslag til generalforsamlingsmateriale – bilag 6. 

Fra mødet: 

Vi gennemgik bilaget og tilrettede det, så det er klar til udsendelse. 



Den nye fane er blevet leveret. Ulla har tjekket at den er som den skal være, men traditionen 

siger, at man ikke må samle fanen før den dag den skal indvies, så den er pænt pakket ned igen 

og tages først frem på generalforsamlingen. 

Ulla vil snakke med Scandic om at det bliver tallerkenanrettet mad, for at vi undgår at bruge så 

meget tid på at stå i kø i buffeten. Der skal også findes en anden løsning i forhold til kaffe/kage 

end vi plejer at have på Scandic. 

Vi har et håb om, at der er rigtig mange der tilmelder sig vores generalforsamling, nu hvor vi 

fejrer 100-års jubilæum og får besøg af Mona Striib. Hvis det viser sig ikke at holde stik, sender 

vi en reminder ud en uges tid før. 

Vi aftaler, at vi inviterer Midtjyllands Avis med til faneindvielsen og til Monas tale. 

 

7. De to organiseringsinitiativer  

Status på medlemsbevægelser 

Fra mødet: 

Vi har gang i to organiseringsinitiativer.  

Et med Michael Munk, som 10 tillidsrepræsentanter deltager i. Det kører og tilbagemeldingerne 

er at det er i OK gænge.  

Lene deltager i forløbet med Michael Munk og fortæller, at det allerede har givet hende en 

positiv ”forstyrrelse” i den måde hun plejer at snakke med potentielle medlemmer på. 

Det andet initiativ er online møder som alle øvrige tillidsrepræsentanter deltager i. Der er 

indimellem nogle afbud til de møder ofte grundet travlhed på arbejdspladsen. 

Berit oplyser, at de medlemmer vi har er tilfredse med det de får hos FOA. Det er ”salgstalen” 

der er vigtig for at få potentielle medlemmer til at vælge at melde sig ind i FOA.                    

Krifa mister medlemmer i øjeblikket, mens det Faglige hus stiger i medlemstal. 

Ude på skolerne hvor vi også er til stede, er der forskellige dynamikker. Eleverne taler med 

hinanden, mor og far har muligvis også en indflydelse endnu og i det øjeblik de kommer ud på 

arbejdsmarkedet, er det nogle nye dynamikker der træder i kraft. 

Vi skal fortsætte det gode arbejde på skolerne, for der er stadig mange unge der ikke ved hvad 

Den Danske Model er og hvad hele fagbevægelsen står for. 

 

8. Kommunalvalget 

Opfølgning fra sidste møde 

Fra mødet: 

Der er valgmøde d. 10. november i Skanderborg Kommune arrangeret af FH og her skal vi have 

så mange som muligt til at deltage. Det foregår på Fælleden kl. 19.00. 

D. 27. oktober er der valgmøde i Silkeborg og her skal vi også opfordre så mange som muligt til 

at deltage. 

 

 

 



9. Nyt fra ledelsen, herunder: 

Orientering og drøftelse af den uro der har været og er på ældreområdet grundet det store 

arbejdspres og manglen på uddannede kolleger og manglen på vikarer. 

Herunder: 

• Facebookgrupper 

• Medlemsmøder 

• Arbejdsnedlæggelse på plejecenter Toftevangen i Them 

• Presse håndtering 

• Det videre arbejde 

 

Intern drøftelse 

 

10. Eventuelt 

Fra mødet: 

Ingen har noget til eventuelt. 

11. Evaluering 

Fra mødet: 

Det var rigtig godt at Carsten kom og fortalte om arbejdsskade sagsbehandling. Vi skal gøre 

noget mere af det, hvor vi deler hvad hinanden arbejder med. 

Per spørger, om dagsordenen denne gang har været mere fyldestgørende i forhold til det ønske 

der blev udtrykt på sidst bestyrelsesmøde, at der gerne måtte være lidt mere beskrivelse af 

punkterne på dagsordenen. Alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var tilfredse med 

niveauet på denne dagsorden. 

 

12. Afdelingsbestyrelsesmøder i 2021  

• Onsdag den 6. oktober kl. 9.00 – 15.30 

• Mandag den 1. november generalforsamling 100-års jubilæum  

• Torsdag den 9. december kl. 9.00 – 15.30 

 

Hilsen Ulla og Per 


