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Generalforsamling i Psykiatriklubben i den gl. Festsal, Psykiatrisk Hospital 
d. 2/3-05 kl. 17.30. 
 
Fremmøde: 20. 
 
Under spisningen kl. 17.30 - 18.00 blev Signe Christiansen valgt til 
faggrupperepræsentant for Værkstedsassistenterne. 
Jesper Priskorn blev genvalgt til faggrupperepræsentant og Mette Granjean blev 
genvalgt som suppleant. Tilsynsførende ass. havde på forhånd genvalgt Jens 
Ove Mathiasen som faggrupperepræsentant. 
 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigenter 

2. Valg af stemmetællere 

3. Beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

-skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg  

Formand  2 år Jesper Priskorn 

Bestyrelsesmedlem   2 år Myrna Larsen 

Bestyrelsesmedlem  2 år Peter Bugge 

Bestyrelsesmedlem  2 år Anna Maria Korsgaard 

Næstformandssupl.  1 år Bent Hvolby  

Kasserersupl.  1 år Susanne Vahl Clausen 

1. Bestyrelsesssupl.  1 år Jens Ove Mathiesen  

2. Bestyrelsesssupl.  1 år Ingelise Andersen  

Bilagskontrollant  2 år Erik Sindal 

Bilagskontrollantsupl.1 år Jørgen Nyegaard 

Fanebærersupl.   1 år Peter Bugge  

 Evt. valg i henhold til klublovenes § 4, stk. 8 

8. EVENTUELT 

Der vil under spisningen være mulighed for at vælge en faggrupperepræsentant for  

Værstedsassistenterne.  

Samt en sektorbestyrelsesrepræsentant for plejerne og en suppleant for denne. 

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I PSYKIATRISK HOSPITALS  

GL. FESTSAL.( ved tårnbygningen) - SPISNING KL. 17.30 - 18.00 
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Ad 1) 
 
Jesper Dideriksen (JD) og Susanne Clausen (SC). 
 
Ad 2) 
 
Anna Jensen og Susanne Havemann 
 
Ad 3) 
 
Formand Jesper Priskorn (JP) anmoder om, at Generalforsamlingen holder et minuts stilhed, 
da to kolleger for nylig er afgået ved døden (Bente Bugge & Dorthe Johansen). 
JP kommer i sin beretning bl.a. ind på: 
- Flytning af FOA Århus til Viby. 
- Fusion mellem FOA og PMF, så vi stadig hedder FOA, men forkortelsen står for  
   Fag & Arbejde. 
- Overenskomstforhandlinger, både de generelle og de specielle er afsluttet - og rammen for         
de næste 3 år bliver ca. 9,3 % + genopretning af arbejdstidsaftalen. 
- Strukturreformen: Forsøg på at skabe et psykiatri netværk på tværs af den kommende 
region. 
- Markering af fem 40-års jubilarer. 
- Kompetenceudvikling skal på dagsorden. 
- Stigende vold i afd. N 
- 1 % besparelse i psykiatrien 
 
Aktiviteter: 
 
- Afslag x 2 fra Sikringen. 
- Ønske om at se Forbundshuset og Pensam 
- Nordisk Træf 2005 i Tallin, Estland 
- Studietur 2006 til Skotland/ Prag ? 
Der har ikke været så mange aktiviteter for medlemmerne i 2004, idet bestyrelsen har haft 
travlt med Projekt Videnscenter og overenskomstforhandlingerne. 
 
I forhold til folks jubilærer, så skal man selv være opmærksom på at give besked til 
Lønningskontoret og Klubben - fordi der sker fejl i registreringen. Det må jo være i folks egen 
interesse at ens jubilæum bliver officielt. 
 
Næstformand Mette Grandjean (MG) byder velkommen til Hanne Halskov som repræsentant 
fra FOA Silkeborg og Hanne Christensen fra FOA Randers, begge med som tilhører. 
MG gør opmærksom på, at ansatte i kommunen selv skal gøre opmærksom på et evt. 
jubilæum, idet man ingen central registrering har. 
 
Debat om beretning: 
Jørgen Nyegaard (JN) udtrykker undren over, at klubben ikke har beskæftiget sig mere med 
FOA Århus' udmeldelse af LO-Århus. JN ser det som et problem, hvis FOA kommer til at 
mangle repræsentation i det øverste MED-organ (FMU) som følge af udmeldelse af LO-
Århus. 
JP siger, at problemerne omkring LO-Århus bunder i organiseringen af buschaufførene i 
Århus og reng.ass på Skejby Sygehus. FOA Århus har skrevet brev til forretningsudvalget i 
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LO-Århus, hvor man ikke fik nogen respons - og efter annonceringen af udmeldelsen - har 
forretningsudvalget pludselig interesseret sig for en dialog - og man har afholdt et 
konstruktivt møde. Vi ønsker dialog og ordentlig behandling af LO-Århus. 
MG tager på vegne af bestyrelsen JN indlæg til efterretning. 
Beretning godkendt og vedtaget. 
 
Ad 4) 
 
Periodens resultat: et overskud på 106.140 kr. (hvilket primært skyldes en mindre udgift til 
frikøb af næstformand). 
Regnskab 2004 godkendt og vedtaget. 
 
Ad 5) 
 
Følgende ændringer til 'Love for Psykiatriklubben Århus' (FOA-Psykiatri): 
§ 1 Klubbens navn: bliver fremover: FOA- Psykiatri. 
 
§ 2 Formål: Tilføjes: og overenskomst for tilsynsførende ass..... 
 
§ 4 Generalforsamlingen: 
Stk. 7.: Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 7 til 5. 
Stk. 8 udgår. 
 
Ændringsforslag til vedtægter for Psykiatriklubben Århus: 
§ 4: Refusion af udgifter for tillidsvalgte. 
 
Alle ændringsforslag blev vedtaget af Generalforsamlingen. 
 
Ad 6) 
 
Uændret kontingent til FOA-Psykiatri (80 kr.) 
 
Ad 7) 
 
- JP genvalgt som formand i 2 år. 
- Myrna Larsen & Anna Maria Korsgaard træder ud af bestyrelsen. 
- Peter Bugge valgt som bestyrelsesmedlem i 2 år og Fanebærersupp. i 1 år. 
- Conny Windfeldt valgt som bestyrelsesmedlem i 1 år og næstformandssuppleant i 1 år. 
- Anna Jensen valgt som kasserersupp. i 1 år. 
- Jens Ove Mathiesen genvalgt 1. bestyrelsessupp. for 1 år. 
- Myrna Larsen valgt som 2. bestyrelsessupp. for 1 år. 
- Erik Sindal genvalgt som bilagskontrollant for 2 år. 
- Jesper Dideriksen valgt som bilagskontrollantsupp. for 1 år. 
 
Under valg var der en drøftelse af, at man i den etablerede bestyrelse  inddrager supp. i 
bestyrelsesarbejdet noget mere. Ex. med formel introduktion og deltagelse i enkelte 
bestyrelsesmøder. 
Ad 8) 
 
- Afsked med bestyrelsesmedlemmerne Jesper Dideriksen og Myrna Larsen.  
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- Tove, Susanne og Hanne vandt hver 1 flaske vin i lodtrækningen fra de udleverede 
spørgeskemaer. 
Tove gav udtryk for, at det er trist, at der ikke møder flere op til generalforsamlingen. 
De fremmødte gav udtryk for, at det var en dynamisk og spændende generalforsamling. 
 
ref. Peter Bugge  
 
 
 
 


