Referat for ordinær generalforsamling i Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling.
Dato.: Onsdag den 24. januar 2018 kl. 13:00 og kl. 19:30
Adresse FOA Aarhus ,Chr. x vej

Beretning:
Formanden Jean Ricard bød velkommen (se bilag) og gik derefter over til første punkt på
dagsorden, valg af dirigent. Bente Mikkelsen (FOA) blev foreslået og valgt.
Bente Mikkelsen kunne konstatere at indkaldelsen var rettidig ophængt på stationerne og
på hjemmesiden, og at generalforsamlingen ville blive ledet efter vore forretningsorden.
Til dette kom der en bemærkning fra Pensionist Bent Bendsen som mente at referater fra
tidligere generalforsamlinger skulle være tilgængelige evt. på vores hjemmeside
Alex Baun beklagede de manglende referater på hjemmesiden og lovede at de snarest vil
komme på.
Dirigenten nedsatte herefter et stemmeudvalg, idet der på formiddags mødet blev krævet
skriftlig afstemning til bl.a. beretningen og forslag.
Derefter fik formanden ordet og aflagde beretningen (se bilag)
Til beretningen havde Pensionist Pay Randlev et par spørgsmål bl.a. om
begravelseskassen, som var afklaret sidste år, og om 37-40 som formanden besvarede.
Der var herefter en livlig debat som især drejede sig om sager der ikke var kommet
afklaring på. Generalforsamlingen opfordrede til at der skriftligt bliver rettet henvendelse til
FOA kbh. om status på de sager der er i FOA kbh.
Derefter blev den krævede skriftlige afstemning om beretningen gennemført.
Regnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet og budgettet. Der var enkelte spørgsmål der blev
besvaret. Derefter blev regnskabet taget til efterretning og budgettet blev godkendt.
Valg:
Bestyrelsesmedlem Station Syd Tommy Sørensen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Station Syd Alex Baun blev genvalgt.
Bilagskontrollant Erik Pedersen blev genvalgt.(valget er for 2 år)

Indkomme forslag:
Forslag fra Jais Banke og Ejvind Stubberup (se bilag)
Ejvind Stubberup argumenterede for sit og Jais forslag som gav en del debat, hvorefter
forslaget blev sat under skriftlig afstemning.
Afstemningen gav følgende resultat:
14 for forslaget 25 imod forslaget 5 blanke stemmer
Udtrækning af konfirmationslegater:
Da der ikke var nogen ansøgninger blev punktet droppet.

Eventuelt:
Under eventuelt var der en del spørgsmål der gav en del debat både formiddag og aften.
Herefter sluttede formanden generalforsamlingen og takkede for det store fremmøde.

