Referat af Generalforsamling i LAF§- Odense og Faaborg-Midtfun
onsdag d.22. marts åOLT
Velkomst ved Næstformand Bent Erik Petersen. Velkommen til Formand og Næstformand fra

hovedforbundet

1)

-

Merete Hornecker og Hanne Rasmussen

Merete Hornecker valgt som dirigent
Rikke Birk Larsen valgt som referent
Desuden konstateres det, at der er indkaldt rettidigt (6/3) til denne
Generalforsamling.

U

Bestyrelsens beretning:

"Beretning 2016

r

Det har været et år med økonomisk smalkost.

Vifik ikke nogle §18 midler fra Fåborg/ Midtfyn.

De gav den begrundelse, at de kunne

orientere deres fleksjobbere selv. lOdense blev vibeskåret så vi kun fik kr. 5000,00.
"Heldigvis" havde der været nogle problemer med medlems-kartoteket hos LAFS
sekretariatet, så vi havde t% års medlernskontingent til gode hos dem, som vi fik, så det så
okay ud. Kasseren vil uddybe økonomien senere.

r

generalforsamling fik viændret ivedtægterne, så vi ikke skulle bruge omkring kr.
600,00 til porto for at sende breve ud tilvores medlemmer, men kunne gøre det på mailog
På sidste

hjemmesider.

r

Der har været afholdt 3 cafemøder; et i Ringe og to i Odense. Her fik vi fik en snak med

fremmødte medlemmer og måske nogle nye medlemmer.

.

Bestyrelsen har også holdt et møde rned hovedforbundets naestformand Merete Honecker
og den daglige leder af sekretariatet Hanne Rasmussen, hvor vi fik rettet nogle

misforståelser og fik en konstruktiv snak om fremtidens arbejde.

r

I november blev der afholdt et informations møde i samarbejde med HK fleksjobklub Her

kom Merete og l'lanne fra LAFS sekretariatet med et oplæg og spørge lysten var stor blandt
de 3l frernmødte.5å det var et godt møde, men med for lidt tid tilat komme alle
spørgsmålene igennem. Efterfølgende er der kommet rnindst 4 henvendelser om
medlemskab tilLAFS.

r

Vi havde iefteråret planlagt et mindfulness-arrangement, men p.g.a. lokaleproblemer og
sammenfald med andre arrangementer, endte det med at blive indkaldt iforåret 2017. tBlev
dog desværre aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger, så det giver vi snart et forsøg igen!)

.

Bestyrelse deltog også med et par medlemmer i hovedforbundets generalforsamling i
København. Her havde vi et forslag med omkring ændringer af indbetaling af kontingent.
Det blev vedtaget med nogle få ændringer, så forslaget blev bedre.
Det blev oplyst at LAFS vil lave nogle bisidder kurser, så der kan blive uddannet nogle flere,

der er pt. 4 på Fyn - vores formand fungerer ikke som bisidder i øieblikket. Vifik også skabt
nogle kontakter til nogle netværks grupper i Århus, GrindstedlBillund og i Skive Dette
samarbejde skulle gerne udbygges, men bestyrelsen er ret belastet af erhvervsarbejde, så
det er svært at få tid tildet hele og vi kan ikke pålægge vores formand flere opgaver.

r

lgen i år har bestyrelsen deltaget iforskellige møde og kurser. Her viljeg også lige nævne et,
som vil blive afholdt snarq et beregner kursus her i Odense, hvor man lære at regne sit

fleksløntilskud ud, så man får det, man har krav på,
Dette var et lille sammentræk af bestyrelsens arbejde det forgangne år.
Bestyrelsen"
Bestyrelsens beretning blev vedtaget.

-Kommentarer til beretningen :
* Annoncering er sparet væk. Bestyrelsens ekspertise og viden er godt fordelt mellem
Monica med god viden om §'er og problematikker i mødet med kommunen & Bent,
med stor faglig viden og erfaringer fra arbejdet som tillidsmand.
* Merete Hornecker og Hanne Rasmussen kunne fortælle, at der desværre ikke har
været nogen deltagere fra Fyn, på sidste Bisidderkursus.
* Der afholdes beregner-kursus iOdense d. 29. april kl. 10-15. Kurset afholdes af
samarbejdspartner Mikael Hansen, men det blev foreslået, at man evt. kunne sende
en mailtilalle medlemmer på Fyn, med info om kurset.

* Merete Hornecker har haft 3 henvendelser efter mødet i samarbejdet med HK.
* Fremtidigt arbejde: Bestyrelsen har fået en henvendelse fra et medlem af

Alternativet, som ønsker "historier fra virkeligheden". Der er foreslået at mødes og
afventes nu dato-forslag fra Alternativet.

Yderligere snak:
LØndumping..... En snak om eksempler på dette. Merete Hornecker og Hanne
Rasmussen har også gode eksempler på dette.

Opfordrer kommunen stadig de ledige til at droppe fagforeningen? "JA", de seneste
eksempler er fra nov. 2016 og jan. ?.OL7.
En god debat om problematikker ved etablering af fleksjob - og jobkonsulentens rolle
i aftalen om effektivitet.

3)

Fremlæggelse af regnskab:
Kassereren fremlagde årets regnskab, som er godkendt af Bilagskontrollør.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Bemærkning; Alle annonceudgifter er sparet væk p.g.a. få midler, som følge af
faldende §L8-tilskud iOdense og intet §18-tilskud fra Faaborg-Midtfyn.

Merete Hornecker tager regnskabet med fra mØdet og det kan hermed betragtes som
afleveret til hovedbestyrelsen !
Hanne Rasmussen foreslogltilbød lokalbestyrelsen et kursus i Bisidder-uddannelse, så
vi kan være med i uddannelsen af bisiddere.
Desuden tilbød hun hjælp ved udfærdigelsen af §18-ansøgning, så man måske kan få

bedre forudsætning for tilskud.
Der er for øvrigt netop ansøgt om §18-tilskud for 2AL7 a anden søgerunde i FaaborgMidtfyn kommune. Odense kommune har kun en søgerunde,

4l

lndkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

s)

Valg:
a) Monica Jakobsen genvalgt som formand

b) Bent Erik Petersen genvalgt til bestyrelsen,
desuden blev Niels Erik Møller valgt til bestyrelsen

clJohn Sigfred Petersen genvalgt som suppleant
d) Kasseren takkede den afgående bilagskontrollør for godt samarbejde. Vi ønsker
Klaus alt godt fermover i Kolding.
Bestyrelsens tidligere formand Flemming Rasmussen blev herefter valgt til
bilagskontrollør.
Tillykke med valget til alle.

6)

Evt.

Der blev spurgt til Bisidderkursus? Hanne & Merete kunne fortælle, at der ikke er
planlagt kurser på Fyn, men der kommer et kursus i Hvidovre d. 6. maj, som man vil
overveje at skrive til de fynske medlemmer om.
Man er i gang med at lave en overbygning til uddannelsen, som omhandler
sundhedssystemet. Måske skulle man tage dette med d. 6. maj?

Måske skulle man samle eksempler på mødet med systemet sammen og lave en

folder?
Opsummering: Bestyrelsen består det næste år af:
Monica Jakobsen (Formand), Bent Petersen, Birthe kistensen, Niels Erik Møller &
Rikke Elrk La6en
Suppleant:JohnsigfredPetersen Bilagskontrollør:FlemmingRasmussen

Referent Rikke Birk Larsen

Referent; Rikke Birk Laasen

Dirlgen§ Merete Hornecker

