
Referat af bestyrelsesmøde d. 19/9-2017     

 

Til stede: Lars P., Rita, Lars M., Marlene, Jens, Mogens, Morten, Conni, Michel, Lea, Svend, Margit, Anni og 

Christina (referent) 

Fraværende: Britt, Niels og Uffe 

Velkommen til en ny bestyrelse. Velkommen til Rita som faglig sekretær, Lea som nyt bestyrelsesmedlem 

og Anni og Margit som suppleanter. 

1. Orientering – information og drøftelse fra kredskontor og bestyrelsesmedlemmer 
 Lars M. fortalte at arbejdet med den ny TR-uddannelse tidligere var blevet sat i bero, da et 

par kredsformænd havde problematiseret forløbet. Det er blevet afklaret, og nu er der 
indkaldt til møde i styregruppen vedr. den ny TR-uddannelse 

 Marlene; refererede til at faglige selskaber om voksne med fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser på bo enheder har arbejdet med emnet dybde faglig formidling. Der 
er lavet en del materiale vedr. emnet dokumentation og Marlene opfordrer til at  
personalegrupper debatterer det ude på arbejdspladserne. Marlene opfordrer også til, at vi 
går ind på fagligeselskaber.sl.dk og/eller går ind på Facebook gruppen og deler budskabet 
til andre.  

 Michel gør reklame for faglige selskaber om mennesker med sindslidelser som holder 
konference i næste uge. 

 Margit fortæller om en voldgiftsag som BUPL har vundet vedr. en TR der er blevet fyret i 
Hvidovre.  

 Kredsens Facebook side har siden GF opnået væsentlig flere likes og følgere. 
 
2. Status efter GF og beslutninger omkring start og stop datoer for Rita og Britt 

 Nogle medlemmer har givet udtryk for, at det var lidt langhåret og at de ikke havde lyst til 
at deltage en anden gang.  Andre medlemmer havde en oplevelse af at der blev talt et 
sprog der var til at forstå og at det var mere tydeligt hvad der skulle foregå og hvad der blev 
valg om. 

 Det var ikke helt tydeligt for processen med dots til ok krav og der blev lidt kaos som vi 
havde prøvet at forebygge. Men det giver lidt liv og snak ved bordene og gør alle deltagere 
mere aktive i processen. 

 Det skabte en ubehagelig stemning, at der blev givet anbefalinger til de opstillede 
sekretærer. Vi skal fremover være mere tydelige omkring om der kan gives anbefalinger på 
GF og i givet fald hvornår det skal ske. Det var godt at Lars Østergård fik det stoppet. 
Forslag til at vi efter mødet i dag skriver på Facebook hjemmeside at vi har evalueret GF og 
erkender at det ikke gik som planlagt og vi vil være tydeligere omkring valgprocessen næste 
gang.  

 Nogle medlemmer mente at præsentationer af de opstillede kandidater tog for lang tid. 
Næste gang kunne vi overveje om opstilling af kandidater kunne gøres på en anden måde 
og gøre mere ud af promovering inden GF, ved eks. Video på Facebook mv.  

 Vi skal overveje om det er nødvendigt med en hel time til at spise. Kunne vi skære lidt ned 
på det. Der blev givet kommentarer til madens kvalitet. 

 Det var lidt uheldigt at der ikke var en dagsorden, men kun bilag til dagsorden. 
 Forslag til at pkt. vedr. budget gøres kortere da de færreste har en interesse for det.  

 



FU har en indstilling til at Britt bliver oktober måned ud og afvikler derefter 8 ugers ferie og overgår 
dermed til en stilling på CFD. Rita starter 2. oktober. Der vil være i perioden være fokus på 
videregivelse af opgaver og det er muligt at der vil blive en anden fordeling af kommunegrupper 
mv. Bestyrelsen bakker op om beslutningen.  
Der vil blive afholdt afskedsreception for Britt d. 27/10.  
 
FU foreslår, at vi på næste bestyrelsesmøde, den 2. november vælger næstformand, HB 
suppleanter og nedsætter FU. Dette besluttes. 
Der nikkes også til at FU allerede nu kan begynde at arbejde med årskalender for 2018. 

 
3. Udtagelse af OK krav. Vedhæftet optælling af dots fra generalforsamlingen 
Lars M. op stillede 3 scenarier for at udvælge krav.  
1. x antal krav – videresendt 
2. alle krav i prioriteret rækkefølge 
3. x antal krav + bestyrelsens krav 
 
Efter en længere drøftelse blev vi enige om model 3. Vi tager 4 krav med i prioriteret rækkefølge; 
1. Grundløn  
2. Pension – generel stigning  
3. Senior vilkår – fastholde at seniordage er gældende for det 58. år. 
4. Arbejdstidsregler for særlige OK-grupper 
 
Vi blev enige om at vi tager PLS ønske om lønstigning med videre. 
 
Derudover indsendes ”bløde krav” om arbejdsmiljø og MED aftale. 
 

 
4. Udpegning til de sidste 2 Faglige Selskaber 

 Fagligt selskab om uddannelses-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud (opstart ultimo 
2017) Vi besluttede at Lars M. blev valgt som repræsentant. 

 Fagligt selskab om mennesker med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser 
(opstart 2018). Vi besluttede at Christina blev valgt som repræsentant.  

5. Status på valgmøderne – hvem deltager på hvilke dage (3. – 4. – 5. oktober) kl. 16-19 
Andre bestyrelsesmedlemmer har meldt sig til. Christina kan deltage d. 3. oktober. Lars P. sender 
efter mødet en deltager liste ud. 

 
6. Socialpædagogernes Dag – aftaler omkring opgaver. 
Kun 82 tilmeldte. De fleste fra bestyrelsen deltager.  

 
7. Eventuelt 
Mogens tager billeder af bestyrelsen i dag, så vi kan få dem vi mangler billede af på hjemmesiden. 

 
 
 


