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Referat 
 fra Generalforsamlingen i FOA Psykiatri, Århus  

d. 10.marts 2009 kl. 18 
 i ”Den Gamle Festsal” på Århus Universitetshospital, Risskov. 

 
 

1. Valg af dirigent. 
 
Bent Lykke valgt med overvældende flertal. 
 
2. Valg af stemmetællere. 
 
Anna Jensen & Sine Christiansen. 
 
3. Beretning. 
 
Formanden Jesper Priskorn berettede om løst og fast fra det forgangne år.  
Specielt arbejdsmiljøet har været og er i stadig fokus. 
Normeringerne er ikke fulgt med, da vi gik fra åbnede og lukkede afsnit de skærmede 
afsnit. 
Ptt.-kategorien er blevet mere voldelig overfor personalet og mere selvskadende. 
Alene i afd. N blev der i 2008 afskediget 10 medarbejdere p.g.a. Stress, depressioner 
og nedslidning.  
Der har været afholdt flere fyraftensmøder for personalet.  
N1 er blevet anmeldt til Arbejdstilsynet. 
Efterfølgende rapport fra Arbejdstilsynet konkluderer, at der skal tilføres flere 
ressourcer eller der skal reduceres i antallet ptt. 
Britt Graabæk officielt valgt til FTR i Århus Kommunes 1.magistrat. 
Vi skal se fremad - og allerede nu påbegynde drøftelserne omkring OK '11. 
12.juni 2009 har klubben 100 års jubilæum – og det skal selvfølgelig fejres ! 
OBS! Ansøgningsfristen til den nye tværfaglige uddannelse som giver adgangsret til 
diplomuddannelser. 
Kun få tilmeldinger til Holland/Belgien studieturen – ansøgningsfristen udsat til 1.april 
2009. 
 
Beretningen godkendes. 
 
4. Regnskab. 
 
Kassereren redegjorde for 2008 regnskabet. 
Regnskab '08 godkendt. 
 
5. Indkomne forslag. 
 
Forslag fra bestyrelsen: Der øremærkes 150.000 kr. til afholdelse af jubilæumsfesten. 
Snak frem og tilbage om, det var nok – kassereren har regnet på det – og der skulle 
være taget højde for de største udgiftsposter. 
Såfremt alle billetter ikke bliver solgt – udbydes de resterende billetter til de ansattes 
partnere el. til en god ven, man måtte ønske at tage med. 
Billetsalg opstart efter påsken. 
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Forslag indstillet og godkendt. 
 
6. Fastsættelse af kontingent. 
 
Uændret kontingent på 80 kr. 
 

7. Valg  

Formand              2 år Jesper Priskorn 

Bestyrelsesmedlem   2 år Peter Bugge 

Næstformandssupl.   1 år Bent Lykke  

Kasserersupl.              1 år Anna Jensen 

1. Bestyrelsesssupl.   1 år Sine Christiansen 

2. Bestyrelsesssupl.   1 år Hanne Stormfeldt 

Bilagskontrollant                2 år Erik Sindal 

Bilagskontrollantsupl.      1 år Tove Lilmoes 

Fanebærersupl.                 1 år Peter Bugge  

 
 
Ovenstående personer modtog alle genvalg. 
 
 
 
8. Eventuelt. 
 
Udtrækning af 3 gaveæsker øl. 
 
Jesper vil undersøge om, der følger noget tilbehør (salater m.m.) til pizzaerne fra 
Mackies. 
 
Note – valg under spisning: 
Følgende blev valg som faggrupperepræsentanter: 
Værkstedsassistenterne - Sine Christiansen 
Plejerne – Jesper Priskorn – supl: Bent Lykke 
 
Ref.,  
pb, d. 17.marts 2009. 
 
  
 


