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Kære Britt. 

Så står vi her. – Sidste dag på kontoret med dig som faglig sekretær. 

Medlemmerne har talt på generalforsamlingen og valget til de faglige 

sekretær poster faldt ikke ud til din fordel. 

Sådan er det – det er jo et vilkår i en politisk organisation - at nogen 

taber, når demokratiet lever. 

Og demokratiet skal leve – det har vi altid lagt stor vægt på her i kredsen 

– og det standpunkt har du også altid være en af dem, der er gået forrest 

på! 

Og derfor har du også været helt afklaret omkring det valg der var.  

Både op til generalforsamlingen og i den 1½ måned, som nu er gået siden 

generalforsamlingen. 

Så tak for det Britt – tak for at du blev i kampen op til 

generalforsamlingen og tak for at du også efter generalforsamlingen blev 

på posten frem til i dag, så du har kunnet bidrage med at overdrage 

opgaver til Rita. 

8 år på Hejrevej blev det til – 8 gode år, hvor der er sket rigtig mange ting 

og hvor vi på mange måder har udviklet os som fagforening. Både på de 

indre linjer i vores organisering på kontoret og udadtil i vores tætte 

samarbejde med tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanter, 

i MED strukturen og i samarbejdet med andre faglige organisationer.  

Og i samarbejdet og dialogen med arbejdsgiverne - Både på 

forvaltningsniveau og det politiske niveau og overfor de private 

arbejdsgivere. 



Alt det har du været med til at udvikle på og det har været 8 år i dit gode 

selskab. 

Som politisk ledelse har vi siddet tæt sammen – Svend, du og jeg – på 

ugebasis også sammen med Lars Mødekjær i Forretningsudvalget – men 

også i dagligdagen, hvor 2 dage aldrig har været ens og hvor opgaver og 

udfordringer dagligt har stået i kø. 

Her har du altid været en god kollega – vi har ikke altid været helt enige – 

men vi har altid kunne finde løsninger og vi er altid endt med at træffe 

beslutninger i enighed.  

 

Det har været en spændende, men også en udfordrende periode, hvor vi 

ind imellem også har skullet træffe svære beslutninger. 

Jeg har altid sat stor pris på vores samarbejde, Britt og altid været glad for 

din tilgang til de diskussioner vi har haft og de beslutninger vi har skullet 

træffe. 

Du er et ordentligt menneske og du har din etik helt på plads. 

Man er aldrig i tvivl om, hvad du mener og hvilket værdigrundlag du står 

på og du har kæmpet medlemmernes sag – taget deres perspektiv – og 

knoklet på i arbejdet. 

Du har sat dit aftryk overfor arbejdsgiverne og du har gjort et indtryk hos 

mange medlemmer. 

Og jeg tænker Britt, at du går her fra med et eftermæle og som en dygtig, 

ihærdig og troværdig faglig sekretær der var med til at gøre en forskel på 

en lang række punkter. 

Så nu siger vi farvel til dig som faglig sekretær – men vi siger ikke helt 

farvel til en fagligt engageret kvinde, som fortsat brænder for det faglige 

arbejde. 



Det viser sig jo ved at du fortsat sidder i kredsbestyrelsen og i Forbundets 

Hovedbestyrelse, så dit engagement og dine mærkesager vil du kunne 

arbejde videre med. 

Så jeg tænker, at vi ikke er færdige med at drøfte de frikøbtes lønforhold i 

organisationen. 

Og jeg tænker, at vi nok også kommer til at forsætte vores gode og meget 

vigtige diskussioner omkring ligestilling – både på løndelen for 

medlemmerne og i forhold til repræsentation i vores besluttende 

organer. 

Eller også er vi færdige? For du har jo store planer for din fremtid – om at 

du og Peter forfølger en spændende drøm om at rykke teltpælene op og 

flytte til Skotland. 

Så en dør bliver lukket, men nye åbner sig – og det er heldigvis sådan du 

går til livet Britt! 

Så tak for nogle dejlig år sammen – du har været en god kollega, som jeg 

også på det personlige plan har været rigtig glad for også at kunne dele 

små og store ting i privatlivet med.  

 


