
Referat af generalforsamling i FOA – Psykiatri onsdag d. 1o. Marts 2010.  

Ad. 1. Bent Lykke blev valgt til dirigent 

Ad.2. Stemmetæller: Anna 

Ad.3. Beretning: 

100 års Jubilæum var en stor succes, til trods for manglende deltagelse af yngre 

medlemmer. Det har ligeledes efterladt sig udfordringer ifht. budgettet. FOA Psykiatri står i 

samme situation, som andre fagforbund, at vi har et vigende antal medlemmer, som er 

årsagen til en forværret økonomi. 

Pga. den økonomiske situation vil studieturen til Berlin blive aflyst, også pga. manglende 

opbakning fra medlemmer. 

Region: Et år præget af økonomiske nedskæringer, lavere normeringer, grove overfald og 

yderligere besparelser. 

Der vil muligvis i fremtiden være behov for assistance fra evt. vagtfolk. 

Der er fyraftensmøde d. 18. marts kl.14- kl. 16.30 

 

Der er fortsat netværksmøder m. andre TR i FOA Århus.  

Overenskomstforhandling`11 

Der vil i år være fokus på specielle krav og en sikring af realløn. 

 

Fremtidens aktiviteter: 

 Nordisk træf til Færøerne Maj/Juni `11 
 Temadag ved Bennedicte Schilling d. 7 oktober `10 

Klubben stiller sig gerne til rådighed ved sociale arrangementer. 

 

 



 

Kommentarer fra forsamlingen: 

 

Forespørgsel om ”seniorfolk” kan få del i Jubilæumsskrifterne. 

Det blev besluttet at ”seniorfolk” er meget velkomne til, at afhente Jubilumskrifter. 

Mundtlig og skriftlig beretning blev godkendt. 

 

Ad.4 

Regnskab: 

 

Kasseren fremlagde regnskab: 

 der har været en merudgift for FOA Psykiatri efter sidste studietur. Nogle 
medlemmer sprang fra, og FOA Psykiatri skulle finansierer udgiften ifht. Assistent 
klubben. Der kom et forslag om, at mindst halvdelen af udgiften skulle falde ved 
tilmeldingen. 

 

Forslag til reducering af udgifter: 

 fjernelse af kørselsudgift til TR. 
 kasserer er gået ned i tid 
 Formanden er reduceret i frikøb. 
 reducerer antal af Vingefang udsendelser. 
 Vingefanget udsendes ikke længere til senioerer 

Besluttes på generalforsamlingen: 

 Vingefanget udsendes elektronisk, og lægges på hjemmesiden 
 reduktion i blad udsendelser 
 Få eksemplarer pr. afsnit 
 medlemmer kan tilmelde sig elektronisk via mail 

Budget og regnskab 2010 blev godkendt. 

 



 

 

 

Ad. 5. Der var indkommet skriftlig forslag ang. køb af ny fane. 

 Generalforsamlingen var enig om, at indkøb af ny fane udsættes pga. den 
økonomiske situation, og udsættes til der er flere penge i FOA Psykiatri. 

Jesper Priskorn beder generalforsamlingen om lov til, at tage kontakt til assistentklubben, 
om evt. sammenlægning. 

Ad. 6. Kontingent fortsætter uændret. 

Ad. 7. Alle opstillede kandidater blev genvalgt. 

Ad.8. Eventuelt: 

Der blev rejst et spørgsmål, hvornår man kan blive medlem af seniorklubben. Erik Sindal 
meddelte, at alle kan melde sig ind fra det år de fylder 55 år. Der bliver lavet et notat i 
Vingefanget. 

 

Ref. Britt Graabæk 

 

 

 

 
 


