
 

 

 
Dags dato:24/02 - 2022 

   Skrevet af: Ulla og Per 

          Til: Afd. bestyrelsen 

 

Referat 
Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 9. juni kl. 9.00 til 15.30  

Afbud: Laura, Mette, Vita, og Anne Mette – Susanne Døssing er gået på efterløn. 

Lotte går og Lone går for en periode. Tina kom kl. 10.00 – ved punkt 6. 

 

Dagsorden:  
 

1. Velkomst ved Ulla Gram  

2. Valg af: Ordstyrer (Lene Rasmussen). Referent (Lone Smedegaard). 

3. Referater: 

• Bestyrelsesmødet den 3. februar 2022 – bilag 1. 

Ingen kommentarer. 

• Politisk Ledelsesmøde den – bilag 2. PL mødet blev aflyst. 

Det er ikke med ud med denne dagsorden – bilag 2 er forretningsordenen. 

 

4. Godkende forretningsorden  

Drøfte nyt forslag.  

Vi drøftede på seminaret i Middelfart, at vi godt kunne tænke os at der udarbejdes et 

beslutningsreferat og vi derfor skulle ændre i vores forretningsorden.  

Det blev fremlagt og godkendt – forretningsordenen ændres med den nye rettelse. 

 

 

5. Evaluering af ekstra ordinær generalforsamling den 7. april. 

Vi er ikke så mange i dag så vi kan bruge god tid til at evaluere hele processen. 

Hans – har en oplevelse af at her i huset var der god stemning, Hans fik en wow oplevelse da han 

kom ned i Medborgerhuset – alle de mennesker, det var en anden form, skulle stå med papiret, 

havde ingen bord foran sig, og skulle også stå med en mikrofon. 



Der bliver en snak om brevstemmerne – hvorfor de foregik på den måde. Hvem der fik lov at 

brevstemme og hvem der blev afvist. (der var 3 stemmer der blev afvist) 

Hvis stemmen ikke kunne bruges, var der 3 personer der tog beslutningen.  

Der var en oplevelse af at der ville komme flere på generalforsamlingen. Men det var en god 

aften. 

Alle der var kandidater gjorde det supergodt. Var skarpe og klar til opgaven, god stemning -stor 

ros til jer alle. 

Jette – en lærerig proces, alle var spændte og det var lærerigt. Tænker at alle var vinder, alt i alt  

En super god aften. Er skuffet over sit eget bagland i forhold til opbakningen fra eget bagland.  

I forhold til brevstemmer så burde alle kunne stemme før tid uanset årsag. 

Kristian – tænker at måden og processen har være super. Er glad for at være blevet valgt, syntes 

at det var en lang proces. 

Kirsten – det var godt med de skriv der kom ud – givende for viden om personerne. 

Lene – når man stiller op skal man komme og være forberedt, da det er en vigtig post. Hvor går 

grænsen for det at brevstemme.  

Hvis man skal kunne stemme som man stemmer ved andre valg, så vil det kræve at forbundets 

love ændres. DL finder ud af hvordan vi kommer videre med at ændre det at brevstemme.  

Vi kan først stille forslaget arbejde videre med vore vedtægter og få det behandlet til kommende 

generalforsamling i 2023, vi kan selv ændre vores egne love. 

Bestyrelsen tænker at vi skal holde fast i kandidatmøderne – det er godt for demokratiet. 

Kandidatmøder både i afdelingen og i sektorerne. 

En god aften som forløb som den skulle og i god ro og orden. 

 

6. Orientering om byggeprojektet og byggekredit – bilag 3 

Der har være en mindre forsinkelse pga. en elmåler. Det drejer sig om ca. 14 dage.  

Rejsegilde bliver den 1. september kl. 14 – bestyrelsen er inde til møde den dag, så vi tager 

derover til pølser og drikkelse. 

(dato for rejsegildet er efterfølgende ændret til den 22. september) 

Der er oprettet en byggekredit – det er nødvendigt, da det nu er de store regninger der kommer 

nu. 

Laban tjekker op på regningerne, så får FOA besked og sender den til Arbejdernes Landsbank 

som så betaler regningen. Tjek. 

DL får lavet et byggeregnskab -så alle posteringer kan ses, når vi nærmer os slutningen, vi 

bestyrelsen skulle træffe nogle valg i forhold til belåningen osv. Det kan vi tage med på ordinær 

GF i 2023 så der er gennemsigtighed i hvad pengene er brugt til. 

Der ses på kontormøbler – og der er en drøftelse med bestyrelsen, hvordan kan det se ud? 

Hvordan skal borde og stole se ud – materialer? 



 

  

7. Tema 1. 

• Drøftelse og udvikling af masterplan fra nu og frem til indflytningen på Granhøjvej 18 

den 24. marts 2023. 

Hvad gør vi med det der er her i huset? 

Hvad skal med til Skanderborg? 

Skal vi have set på det med af have vores eget hus i Skanderborg. 

Skal fanerne med? Hvordan skal de vises i det nye hus? Få lavet skabe til fanerne så de kan 

komme op og hænge i det nye hus. 

Skal vi holde åbent hus så medlemmerne kan købe noget af det som ikke skal med i det nye hus? 

Hvordan siger man farvel til det gamle hus? Der kan være mange følelser i det. 

Vi besluttede at lave en arbejdsgruppe som skal komme med et oplæg på hvordan vi få tømt 

FOA huset, skal medlem have mulighed for at komme og tømme huset eller skal det være et 

firma? 

Arbejdsgruppen skal afdække bruge af huset i Skanderborg samt afdække løben udgifter. 

Arbejdsgruppen er Lene Rasmussen, Lene Blum, Christian Mardal, Per Brobæk og Ulla Gram. 

 

 

8. Nyt fra ledelsen, herunder: 

• Nyt fra HB 

Dette er ikke noget der har med HB at gøre det er fra afdelingen. 

Per har fået hjælp til at se på lister til udsending til medlemmerne. 

I den forbindelse trak de lister for at se hvor mange pædagogmedhjælper der er organiserede,  

som er under 25 år. Det gav lige stof til eftertanke, og vi skal dykke ned i materialet for at finde 

potentialet. 

Der bliver set på pædagogmedhjælper samt SSH og SSA. Når det materiale er klar, skal vi træffe 

en fælles beslutning om hvad vi gør. Hvordan får vi dem til at have relation til en fagforening. 

Der er drøftelse omkring det at kunne nå sine opgaver når man arbejder i klynger, der er ikke tid 

nok til opgaven, det er på det pædagogiske område. 

Der er enighed om at sende denne problematik videre til HB det skal den vej da der er et lokalt 

kontingent og et forbunds kontingent. – for at gøre dem obs på at her er der et potentiale for 

organisering, ønsket herfra er at der skulle være et særligt kontingent for de unge. Kunne der evt. 

være noget materiale der er målrettet de unge, det er et andet sprog og andre tilbud. 

 

Begge vores kommuner har en politik for at TR deltager i ansættelser af nye kollegaer. TR skal 

have info om alle ny ansatte. Hvis det misligholdes, skal afdelingen vide det – ellers skal 

afdelingen bede om forhandling.  

 

• Orientering om A-kassen 

 



• Orientering om eventuel sammenlægning  

 

Der er sendt et infobrev ud til ansatte og bestyrelserne omkring det at sammenlægge sig.  

PL her og PL i Horsens skal være styregruppe i processen.  

Som der står i brevet, vil det tidligst kunne ske i november. 

 

 

 

 

 

 

9. Punkt til næste møde. 

Møderne afholdes fra 9.00 – 15.30 med morgenmad fra 8.30 – 9.00 og frokost mellem 12.00 og 

12.30. 

• Torsdag den 1. september 2022 

• Torsdag den 6. oktober 2022 

• Torsdag den 8. december 2022. 

 

Fredag den 28.10 fra kl. 13 -16 skal alle sætte kryds i kalenderen det er den dag vi siger 

farvel til Per.  

 

10. Eventuelt 

11. Evaluering 

Hilsen Ulla og Per 


