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Indkaldelse til virtuel 

ekstraordinær generalforsamling 
i FOA Silkeborg-Skanderborg 

tirsdag den 22. juni 2021 kl. 18.00. 

 

Kære alle 

Afdelingsbestyrelsen har længe arbejdet med en langsigtet plan for udviklingen af FOA Silkeborg-

Skanderborg. 

Vi arbejder med et forslag om at sælge vores fagforeningshus på Dalgasgade 24 i Silkeborg, købe en 

grund på Granhøjvej 16 i Silkeborg af 3F og bygge et nyt og tidssvarende fagforeningshus. 

Baggrunden for forslaget er mangfoldigt, men er startet med, at vi har fået en henvendelse fra en 

mulig køber, hvorefter vi har arbejdet videre med ideen og er nu nået frem til at kunne præsentere 

et konkret forslag og afdelingsbestyrelsen indkalder derfor til en ekstraordinær generalforsamling. 

Vi håber, at I vil give jer god tid til at læse materialet og at I prioriterer at deltage i 

generalforsamlingen. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i FOA Silkeborg-Skanderborg 

 

                                                                              Eller 
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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. Forslag om: 

• Salg af FOA-Huset, Dalgasgade 24 i Silkeborg  

• Køb af grund af 3F, Granhøjvej 16. Silkeborg  

• Byggeaftale med Laban Arkitekterne, Torvet 9 i Silkeborg  

 

Forslagene stilles som en samlet pakke, som man enten kan stemme ja, nej eller 

undlader til.  

Det er således ikke muligt at stille ændringsforslag til det af bestyrelsen stillede 

forslag.  

Alle tre aftaler er indgået med forbehold for generalforsamlingens godkendelse.  

Det betyder, at hvis der er flertal for den samlede pakke, effektueres de tre aftaler og 

hvis der ikke er flertal for den samlede pakke, bortfalder de tre aftaler. 

Forslagsstiller: Bestyrelsen i FOA Silkeborg-Skanderborg 

 

3.  Eventuelt 
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Du kan læse om ovenstående tre forslag og om nedenstående øvrige bilag på vores 

hjemmeside – brug dette link:  

 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-silkeborg-skanderborg/om-

afdelingen/generalforsamlinger/afdelingen 

 

• Hvorfor nu det?  

• Hvad med økonomien?  

• Rammebudgetter for 2022, 2023 og 2024  

• Se tegningerne fra Laban Arkitekterne  

• Se en lille videofilm fra Laban Arkitekterne om projektet  

 

 

Tilmelding og afstemning 

Grundet Corona bliver generalforsamlingen virtuel, det samme gør afstemningen.  

Alle der tilmelder sig generalforsamlingen har mulighed for at deltage i afstemningen. 

Når generalforsamlingen har behandlet forslaget, sendes et link til afstemning til alle tilmeldte og 

man kan stemme frem til og med torsdag den 24. juni kl. 12.00. 

Tilmeldte har også mulighed for at stemme ved fysisk fremmøde i afdelingens åbningstid onsdag 

den 23. juni mellem kl. 9.00 – 16.00 og torsdag den 24. juni mellem kl. 9.00 og 12.00. 

 

Du tilmelder dig generalforsamlingen her: https://tilmeldmig.dk/?9700-21-46-05 

Bemærk, at du er først tilmeldt når du har modtaget en kvittering på tilmeldingen.  

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

Tilmeldte modtager fredag den 18. juni et link til det virtuelle møde, som foregår på Zoom. 

Der medfølger også vejledning og mulighed for support. 

 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-silkeborg-skanderborg/om-afdelingen/generalforsamlinger/afdelingen
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-silkeborg-skanderborg/om-afdelingen/generalforsamlinger/afdelingen
https://tilmeldmig.dk/?9700-21-46-05
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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. 
  
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.  De delegerede begærer ordet hos dirigenten. 

Taletiden for hver delegeret er højst 5 minutter første gang og 3 minutter anden gang. 
 Dirigenten kan stille forslag om afslutning af en sags behandling med de indtegnede talere. 

Forslag om afslutning af en debat med de indtegnede talere kan også stilles af mødets 
deltagere.  

 
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. 21.00 
 
 
 

  

Uddrag af afdelingslovene … 
 
§ 5. Afdelingsgeneralforsamlingen 

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.  

 

§ 11. Afdelingsregnskabet 

Stk. 5 Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver generalforsamlingens godkendelse. 

 


