Referent Anne-Marie Varas

Referat af generalforsamling
Tirsdag den 9. marts 2021 kl. 16:00 på Teams
1. . Velkommen
Lisbeth bød medlemmerne og Birthe, faglig konsulent fra HK velkommen til klubbens
første virtuelle generalforsamling. Vi var i alt 40 der deltog i den virtuelle GF.
2. . Valg af dirigent
Charlotte Lind fra bestyrelsen blev valgt som dirigent.
Charlotte kunne konstatere, at der var indkaldt til generalforsamling jf. vedtægterne.
Indkaldelsen var ligeledes sket rettidigt. Endelig dagsorden blev udsendt den 22.
februar 2021.
3. . Formandens mundtlige beretning
Formanden aflagde sin mundtlige beretning. Den skriftlige beretning var udsendt
sammen med dagsordenen.
4. . Nedsættelse af stemmeudvalg
Punktet udgik da generalforsamlingen blev afholdt virtuelt på Teams.
5. . Aflæggelse af regnskab og vedtagelse af budget
Jette fremlagde regnskab og budget.
Regnskabet blev godkendt.
Budgettet blev godkendt.
6. . Evt. indkomne forslag – der var ikke kommet nogen
7. . Valg til bestyrelsen
- FTR og formand for bestyrelsen (Lisbeth Hoffmann genopstiller)
Genvalgt for 2 år.
- Bestyrelsesmedlem for 2 år (afgang Janni Jensen)
Mette Andersen – administrativ medarbejder i Byrådssekretariatet. Valgt for 2 år
- Bestyrelsesmedlem for 2 år (Maya Busted genopstiller)
Maja Busted, webmaster i Kommunikationsafdelingen genvalgt.
- Suppleant for 1 år
Birgitte Stæhr Hansen, virksomhedskonsulent i Jobcenteret for 1 år.
- Revisorer for 1 år - Pia Bagger og Jette Dige Larsen blev genvalgt
- Revisorsuppleanter for 1 år - Belinda Madsen og Heidi Kragelund blev genvalgt.
Til orientering er TR og TR-suppleant på beskæftigelsesområdet fødte medlemmer af
bestyrelsen. Charlotte Lind er medio august 2020 genvalgt for en 2-årig periode. Det forventes
at der afholdes valg af TR-suppl. på Beskæftigelses- og socialområdet (BSA) så hurtigt som
muligt. Normalt afholdes valget i løbet af foråret.
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8. Bestyrelsen inviterer til en debat om lønforhandlinger og åben løn
Medlemmerne blev inddelt i grupper og sendt ud i breakout rooms i Teams. De havde
modtaget et oplæg, om åben løn samt om minimumskrav til lønforhandling, af formanden, som
de kunne debattere ud fra. Tilbagemeldingerne fra diverse grupper omfattede følgende:
Det var forskelligt om grupperne havde debatteret at hele lønnen skulle være åben eller kun
selve lønforhøjelsen.
Åben løn
- Bekymring for jalousi ved åben løn
- Fordel at ulighederne bliver mere synlige
- Fordel i at kunne sammenligne løn på tværs af løngrupper
- Begrund lønforhøjelsen
Lønforhandlinger
- To løntrin som minimum
- Minimumsgrænse på løntrin svarende til 1.000 kr.
- Engangstillæg minimum på 6.000 – 10.000
- Minimumsgrænsen på engangstillæg 3.000 – 5.000 kr.

9. Eventuelt
Der var ikke noget under eventuelt
Den nye bestyrelse består herefter af:
Lisbeth Hoffmann, Formand og Fællestillidsrepræsentant (på valg i 2023)
Anne-Marie Varas, næstformand og suppleant for FTR (på valg i 2022)
Charlotte Lind, tillidsrepræsentant på BO området. (på valg i 2022)
Jette Hansen, kasserer (på valg i 2022)
Susie Hansen, suppleant for Charlotte Lind (på valg i 2021) Anne-Stine Rossander,
bestyrelsesmedlem (på valg i 2022)
Maya Busted, bestyrelsesmedlem (på valg i 2023)
Mette Andersen, bestyrelsesmedlem (på valg i 2023)
Birgitte Stæhr Hansen (på valg i 2023)
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