
 

Referat fra generalforsamling i 
Faggruppeklubben Social og sundhedshjælpere 
og Hjemmehjælpere den 21. februar 2019 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af forretningsorden 
4. Valg af stemmeudvalg 
5. Bestyrelsens beretning 
6. Regnskab 
7. Budget 
8. Fastsættelse af kontingent 
9. Valg: 

a. Formand for 2 år– (Lis Udengaard Rasmussen – modtager genvalg). 
b. Bestyrelsesmedlem for 2 år – (Viki Kjær Madsen – modtager genvalg) 
c. Bestyrelsesmedlem for 2 år– vakant (Susanne Hansen– genopstiller ikke) 
d. Bilagskontrollant for 2 år – (Lisbeth K. Jensen – modtager genvalg) 
e. Bilags kontrollant suppleant for 1 år– (Gitte Roenborg – modtager genvalg) 

Valg af faggrupperepræsentanter: 

En for Hjemmehjælperne for 2 år – (Lis Udengaard Rasmussen – modtager genvalg) 

En suppleant for Hjemmehjælperne for 2 år - (Britha Lund Sørensen – modtager genvalg) 

En for Social og sundhedshjælpere 2 år - (Gitte Schneider– modtager genvalg) 

En suppleant for Social og sundhedshjælperne for 2 år - (Viki Kjær Madsen – modtager genvalg) 

Valg til sektorbestyrelsen: 

Bestyrelsesmedlem for Hjemmehjælperne for 2 år (Lis Udengaard Rasmussen – modtager genvalg) 
og bestyrelsessuppl. Britha Lund Sørensen for 2 år – modtager genvalg). 

Bestyrelsesmedlem for Social og sundhedshjælperne for 2 år - (Gitte Schneider – modtager 
genvalg) og bestyrelsessuppl. for 2 år - (Viki Kjær Madsen – modtager genvalg) 

10. Indkomne forslag. 

11. Eventuelt. 

12. Afslutning.  

Ad.1. 

Valg af dirigent – Jens Otto Sand blev valgt. 



 
Ad.2. 
Godkendelse af dagsorden – godkendt 
 
Ad.3. 
Godkendelse af forretningsorden - godkendt 
 
Ad.4. 
Valg af stemmeudvalg – nedsættes ved behov 
 
Ad.5. 
Bestyrelsens beretning i hovedpunkter: 
2018 har været et hektisk år på rigtig mange områder, og derfor vil denne beretning også i de store 
træk, tage udgangspunkt i fælles udfordringer og resultater. 

Lokallønsforhandlinger har fyldt meget i det forgangne år. 

Vi har store udfordringer på arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og et job, som vi kan holde til på 37 timer. 

Beklædning og omklædnings faciliteter har fyldt meget i 2018 og gør det fortsat. 

Vigtigt at vi får del i SPARK midlerne og får gennemført nogle projekter. 

I Odder har det nye system Nexus fyldt meget. 

Der er i 2019 valg af nye forbrugergruppemedlemmer til Pensam, vigtigt vi får gjort opmærksom på 
valget. 

Vi er vi begyndt at lave fælles arrangementer med de andre sundhedsfaglige klubber. 

Spørgsmål til tøj – sker der noget på området? – der er ved at være gang i tilbagemeldinger og de er 
på vej ind centralt. 

Spørgsmål til handling i forhold til beklædningsfaciliteter og arbejdstøjet. Hvorfor kommer der ikke 
nogen klager i forhold til arbejdstøjet og faciliteter? – og måske involvering af Arbejdstilsynet. 

Spørgsmål til den nye ferielov? – Forbundet er på vej med vejledninger, som snart kommer på 
forbundets hjemmeside. 

Opfordring til, at vi dagligt får italesat de problemer vi har i forhold til omklædning og arbejdstøj. 

Beretning godkendt enstemmigt. 

Ad.6. 
Regnskab – Lis gennemgik regnskabet, som blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad.7. 
Budget – Lis gennemgik budgettet. 
 
Ad.8. 
Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen indstiller til uændret kontingent på 20 kr. 



Ad.9. 
Valg: 

a.    Formand for 2 år– Lis Udengaard Rasmussen – genvalgt for 2 år. 
b.    Bestyrelsesmedlem for 2 år – Viki Kjær Madsen – genvalgt for 2 år 
c. Bestyrelsesmedlem for 2 år– Lone Krogh Hansen – nyvalgt for 2 år. 
d. Bilagskontrollant for 2 år – Lisbeth K. Jensen – genvalgt for 2 år. 
e. Bilags kontrollant suppleant for 1 år– Gitte Roenborg – genvalgt for 1 år. 

 
Valg af faggrupperepræsentanter: 

En for Hjemmehjælperne for 2 år – Lis Udengaard Rasmussen – genvalgt for 2 år. 

En suppleant for Hjemmehjælperne for 2 år - Britha Lund Sørensen – genvalgt for 2 år. 

En for Social og sundhedshjælpere 2 år - Gitte Schneider– genvalgt for 2 år. 

En suppleant for Social og sundhedshjælperne for 2 år - Viki Kjær Madsen – genvalgt for 2 år. 

Valg til sektorbestyrelsen: 

Bestyrelsesmedlem for Hjemmehjælperne for 2 år Lis Udengaard Rasmussen – genvalgt for 2 år. og 
Bestyrelsessuppleant Britha Lund Sørensen for 2 år – genvalgt for 2 år. 
Bestyrelsesmedlem for Social og sundhedshjælperne for 2 år - Gitte Schneider – genvalgt for 2 år. 
Bestyrelsessuppleant for 2 år - Viki Kjær Madsen – genvalgt for 2 år. 
 
Ad.10.  
Indkomne forslag, der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad.11.  
Eventuelt – opfordring til, at komme med forslag til klubarrangementer. 
 
Ad.12.  
Afslutning – Lis takkede Susanne for mange års engageret arbejde i bestyrelsen og dirigenten for at 
lede os gennem generalforsamlingen. 
 
 
 
Referent Susanne Hansen og Lis Udengaard 
 


