FOA Psykiatri
Århus Universitetshospital, Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov

Referat fra generalforsamling
i
FOA-Psykiatri
den 7. marts 2007
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Beretning
Regnskab
Indkomne
Fastsættelse af kontingent
Valg
Formand
Bestyrelsesmedlem
Næstformandssupp.
Kasserersuppleant
1. bestyrelsessupp.
2. bestyrelsessupp.
Bilagskontrollant
Bilagskontrollantsupp.
Fanebærersupp.

2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
2 år
1 år
1 år

Jesper Priskorn
Peter Bugge Nielsen
Conny Windfeldt
Anna Jensen
Mette Grandjean
Hanne Stormfeldt
Erik Sindal
Tove Lilmoes
Peter Bugge Nielsen

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

Formand Jesper Priskorn bød velkommen til de fremmødte 1,5 % af medlemmerne og foranledigede
valg af dirigent.
Jesper Dideriksen blev foreslået,
enstemmigt valgt og takkede for valget.
Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og foranledigede derefter godkendelse af
den fremlagte forretningsorden, som blev
vedtaget.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
Dirigenten gik herefter over til valg af
stemmetællere. Forsamlingen fandt at en
stemmetæller ville være tilstrækkeligt,
hvorefter Anna Jensen blev foreslået og valgt.
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Formanden fik herefter ordet for at afgive bestyrelsens beretning for perioden fra sidste
generalforsamling.
Forinden mindedes generalforsamlingen Jane Kjær Rasmussen, som efter længere tids sygdom afgik
ved døden i en ung alder og Inge-Lise Rank Andersen, som få dage forinden blev trafikdræbt.
Den skriftlige beretning var fremlagt og med baggrund i, at bestyrelsen havde berettet omfattende i
Vingefanget supplerede formanden i den mundtlige beretning om øvrige aktiviteter.
Beretningen blev sat til debat med efterfølgende afstemning og blev enstemmigt vedtaget.
Herefter gav dirigenten ordet til kassereren, som gennemgik regnskabet for den forløbne periode samt
budgettet for det kommende år. Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, som herefter blev
enstemmigt godkendt.
Under indkomne forslag havde bestyrelsen fremlagt nogle ændringsforslag til love og vedtægter med
baggrund i, at projekt FOA-Psykiatri er afsluttet. Efter nogen debat blev ændringer til love og
vedtægter enstemmigt vedtaget.
Dirigenten gik herefter over til valg.
Formand Jesper Priskorn blev genvalgt og ligeledes blev Peter Bugge Nielsen genvalgt.
Conny Windfeldt ønskede ikke genvalg som næstformandssuppleant. I stedet blev Bent Lykke valgt.
Endvidere blev Bent Lykke også valgt som 1. suppleant til bestyrelsen.
Anna Jensen blev genvalgt som kasserersuppleant og Hanne Stormfeldt blev genvalgt som 2.
bestyrelsessuppleant.
Erik Sindal blev genvalgt som bilagskontrollant for 2 år og som bilagskontrollantsuppleant blev Tove
Lilmoes genvalgt
Peter Bugge Nielsen blev genvalgt som fanebærersuppleant
Referent
Bent Hvolby
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