
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 16. maj 

Tilstede: Morten, Mogens, Lars M., Jens, Uffe, Tina, Conni, Rita, Michel, Christina, Niels, Svend,  

Britt og Lars P. 

 

Afbud: Marlene 

Dagsorden: 

1. Nyt fra kontoret – information og drøftelse. Herunder også forberedelse til næste møde hvor FU 
stiller op. 

2. Forberedelse af generalforsamling – vedhæftet oplæg til drøftelse omkring scenarier for 
valghandling og et absolut første udkast til beretning. 

3. Forslag om etablering af lokalt ligestillingsudvalg og forum for kvinder – bilag fra Britt eftersendes 
4. Lønstatistik på kredsniveau. Det lokale OK udvalg har udarbejdet statistik, som præsenteres her til 

drøftelse og beslutning om videre foranstaltning. Bilag vedhæftet 
5. Opfølgning på OK-17. – efterdønninger og refleksioner på resultat og proces. 
6. Masterplan – status. Præsenteres på mødet. – herunder også status på filmprojekt 
7. Evt. 

 

Ad. 1) Nyt fra kontoret 

Der blev informeret om at vi har ”ansat” en virksomhedspraktikant, Hanne Mandrup, som skal 

arbejdsprøves i de kommende 8 uger. 

MUS samtalerne er afviklet og der er planlagt en personalekonference den 12. december, hvor der følges 

op på arbejdet med teamstruktur og hvor der også skal arbejdes med forberedelse af generationsskifte. 

Der blev orienteret om nogle personlige forhold hos en medarbejder og om hvordan vi håndterer det. 

Drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde omkring serviceniveau har nu manifesteret sig i et notat, som er 

lagt frem på kontormøde og dermed er anvisningerne i forhold til kredsens serviceniveau. 

På mødet den 14. juni, hvor det centrale FU er inviteret vil en del af forberedelsen bestå i, at vi på forhånd 

forsøger at formulere konkrete spørgsmål til FU. Alle får mulighed for at sende spørgsmål ind. Dette for at 

forsøge at rammesætte mødet med FU, men absolut IKKE for at begrænse spørge- og debatlyst på mødet. 

  

Mogens V. – I Gentofte er der fokus på arbejdsmiljø / forandringer v. ny ledelse. Hvordan håndteres det / 

kan kulturer fastholdes/ændres?? Særligt også ved fysiske forandringer. 

Der samles op og afholdes ”Camp” – ”Robuste arbejdsfællesskaber”. Mogens videresender materialet når 

det er klar. Bred drøftelse af erfaringer v. forandringer. 

Ny MED aftale i Gentofte er på plads. 

Mogens holder afskedsreception den 22. juni – alle er velkomne. 

Michel – Regionalt psykiatrinetværk på tværs af alle organisationer.  

Psykiatrien går på sundhedsplatformen natten mellem fredag og lørdag, hvor socialpædagoger ikke har 

kunnet få tilgang. Nu ny problemstilling i forhold til personligt tilsagn om at måtte skrive/læse. 

 



Ad. 2) Forberedelse af generalforsamling 

Med udgangspunkt i det udsendte oplæg til beretning fremkom konkrete forslag til tematikker og der er 

opbakning til formen. 

Der skrives videre på beretningen, som sendes til skriftlig kommentering via mail frem til bestyrelsesmødet 

den 14. juni, hvor der gerne skulle foreligge en beretning i forholdsvis færdig form. 

Drøftelse af opstilling og valghandling. Der arbejdes videre med scenarier frem mod næste 

bestyrelsesmøde.  

 

Ad. 3) Forslag om etablering af lokalt ligestillingsudvalg 

Med baggrund i oplæg fra en del af kvinderne i bestyrelsen havde vi en grundig diskussion af rammerne for 

det kvindepolitiske arbejde. 

Der følges op på næste møde. 

 

Ad. 4) Lønstatistik på kredsniveau 

Bestyrelsen drøftede løn med baggrund i det data materiale som var udsendt, og som, som altid med 

statistik, skal analyseres dybere i relation til de lokale forhold i hver kommune. 

Der arbejdes videre med temaet i overenskomstudvalget. 

 

Ad. 5) Opfølgning på OK-17 

SL’s medlemmer på det private område fik, som en af de eneste grupper, ikke selv mulighed for at stemme 

om resultatet. Det var Hovedbestyrelsen som stemte om resultatet. Dette gav efterdønninger på de sociale 

medier, hvor det blev problematiseret og diskuteret heftigt. 

Dette begrundes fra Forbundets side med at det er svært at definere gruppen i medlemssystemet. 

Det kan ikke være rigtigt, og bør kunne håndteres! 

 

En række af de krav som vi som kreds sendte ind er blevet indarbejdet i resultatet. 

 

Drøftelse af indhold. Passus om 5 år før pensionsalder er bekymrende i forhold til den kommunale aftale 

om seniordage.  Det vil komme til at lægge pres på OK-18 forhandlingerne. 

 

 

 

 

 

 



Ad. 6) Masterplan 

Opfølgning på Masterplan som vi følger. 

Diskussion af opbakningen til velfærdsalliancen. Der er mandat til at vi kan trække os fra samarbejdet når / 

hvis vi oplever at det virker hæmmende for dialog og samarbejde i andre dele af fagbevægelsen. 

Filmprojektet – gode input og arbejde med produkter. Forslag til konkret produkt og kontrakt som 

præsenteres for arbejdsgruppen på fredag.  

En film a 3 min. – pris 100.000,- eller 2 film a 1. min. for samme pris. 

Arbejdsgruppen træffer selv den endelige beslutning og målsætningen 

 

Ad. 7) Eventuelt 

Mogens inviterer til øl smagning i forlængelse af mødet her (bare sådan en lille en). 

 

Referent: Lars P., (Som desværre ikke havde mulighed for at deltage under pkt. 7 ) 


