Referat for ordinær generalforsamling i Sporvejsfunktionærernes
Brancheafdeling
Den 31. januar 2019 Kl. 13:30 0g kl. 19:30
Hos FOA Aarhus Chr. X. vej
Punkt 1.
Dirigent:
Jens Otto Sand fra FOA blev valgt som dirigent.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig indkaldt
Der blev nedsat et stemmeudvalg, bestående af Jens Dambro og Bente Mikkelsen
Punkt 2.
Forretningsorden.
Der var til aftenens møde indsigelse fra Bendt Bendsen (BB) til forretningsordenen, idet
BB mente at det var vedtægterne fra 2015 der var gældende især §11 omhandlende
begravelseskassen. BB mente at da de nye vedtægter ikke var revideret og vedtaget,
skulle det være vedtægterne fra 2015, generalforsamlingen skulle ledes efter. BB ville
klage til FOA over dette. Der var en del debat omkring dette. Derefter blev
forretningsordenen godkendt.
Dirigenten forsatte derefter til punkt 3 på dagsordnen. Bestyrelsens beretning.
Formanden aflagde herefter bestyrelsens beretning.
Der var til middagens møde spørgsmål til beretningen fra Pay Randlev (PR) PR spurgte
indtil hvordan det gå med de sager der var indsendt til forbundet, en af de sager PR gerne
ville have oplyst var sagen om tilbagekøbs midlerne. Jean Philip (JP) redegjorde at
Branchen havde gjort hvad vi kunne for at holde så mange sager i gang som muligt, men
efter hans mening var der kun et par stykker tilbage. Jan Nonbo (JB) svarede at det var
rigtigt at de mange sager var afsluttet og der kun var enkelte tilbage. Bente Mikkelsen
(BM) svarede at sagen om tilbagekøbs midlerne i øjeblikket lå hos forbundet vil vurdering.
Herefter blev beretningen for mødet om middagen sat under afstemning og blev godkendt.
På aftnes møde var der et spørgsmål om skat på de nye telefoner, dirigenten forslog efter
en del debat at FOA og bestyrelsen undersøger dette. PR spurgte igen ind til
tilbageløbsmidlerne og svaret var det samme som om middagen.

Da der ikke var yderlige spørgsmål blev beretningen sat under afstemning og blev
godkendt.
Vedr. Punkt 4 Regnskab og budget.
Alex Baun (AB) gennemgik regnskabet og budget, der var enkelte spørgsmål der blev
besvaret. PR spurgte ind til udbetalingen af normtidspengen til de overenskomstansatte
om det var på samme vilkår som tjenestemændene, om hvorfor disse penge ikke fremgik
af regnskabet eller budget. Til dette svarede AB at det blev besluttet på sidste år
generalforsamling at vi i Branchen stillede overenskomstsatte og tjenestemændene lige,
men da normtidspengene ikke var opgjort endnu figurerede disse ikke i hverken budget
eller regnskab .Der var en debat om foreningens formue. Derefter blev regnskabet og
budget taget til efterretning
Vedr.: punkt 5 valg
Da der ikke var indkommet nogen kandidat blev valget som følger:
1 Tillidsmand på station syd 2939 Peter Crawford
1 Tillidsmand på station nord 2426 Jean Philip
1 Bilagskontrollant Jens Dambro
Alle blev valgt med akklamation

Vedr.: 4. Indkommende forslag.
Bilag 1.Forslag fra PR og BB
Punkt 1. og punkt 2. blev trukket både på middagens og aftnes generalforsamling.
Jens Dambro (JD) foreslog at PR og BB trak deres forslag bilag 1. og 2. da han var af den
opfattelse af Pensionerede medlemmer ikke kunne stille forslag på generalforsamlingen.
BB og PR fastholdt deres forslag
Vedr..Bilag 2 og bilag 3.
Der var en heftig debat om udmøntning af midlerne i begravelseskassen henholdsvis
150.000,00 kr. eller 305.000,00 kr. PR og BB mente at der skulle udbetales 305.000,00 kr.
idet de mente at det fremgår af §3 i den nu lukkede begravelseskasse skulle der udbetales
1.000,00 kr. pr. medlem. Bestyrelsen fastholdt at der kun skulle udbetales 150.000,00 kr.
fordelt på 305 medlemmer da der på intet tidspunkt har været mere end 150.000,00 kr. i
begravelseskassen. Da PR og BB fandt at det var lovene om begravelseskassen der var
gældende på generalforsamlingen ville man indklage denne afgørelse for forbundet.

Efter debatten valgte dirigenten at slå bilag 2 og 3 sammen sådan at forstå at hvis man
stemte for det ene forslag stemte man imod det andet.
Herefter blev der fortaget skriftlig afstemning..
Der blev stemt om bilag 2 og der var 1 stemme for og 11 stemmer imod hvilket betyder at
det blev bestyrelsens forslag der blev vedtaget.
Herefter vil der blive udbetalt kr.500,00 pr medlem.
Derefter gik man over til bilag 1 punkt 3
Da PR har fået oplyst at der findes de lister over medlemmer han efterlyste, bortfaldt
forslaget.
Vedr. Bilag 1. punkt 4.
Der var også til dette forslag en del debat, efter debatten blev forslaget sat under skriftlig
afstemning
Forslaget blev forkastet med alle stemmer.
Vedr. bilag 4. Klublove §4 stk. 2
Her var der også en del debat hvor BB gjorde opmærksom på at han mente at det stred
mod FOA´s love og han også her ville skrive til forbundet.
Herefter bliv forslaget sat under skriftlig afstemning
Forslaget blev enstemmig vedtaget.

Vedr.: Bilag 4. Punkt Jubilæumsgratialer
JP forklarede at punktet var forslået fra bestyrelsens side da begravelseskassen nu var
nedlagt og man stadig ønskede at udbetale et arbejdsplads jubilæum.
Forslaget blev derefter sat under skriftlig afstemning og blev vedtaget med alle stemmer.
Under eventuelt var der enkelte spørgsmål der blev besvaret.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Aarhus den.15 februar 2019
Referent: Alex Baun

