
Dagsorden 
1. Formalia  

a. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg  
b. Konstatering af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsorden og forretningsorden 
c. Præsentation af bestyrelsen 

 
2. Fremlæggelse og behandling af bestyrelsens beretning samt forslag til fremtidigt arbejde.  

a. Henriette holder først beretning 
b. Bo: 
c. Åbning for debat 

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2020 til godkendelse.  

 
Generalforsamlingen suspenderes til fordel for et oplæg om Lønefterslæbet og 
tjenestemandsreformen af Astrid Elkjær Sørensen 

 
4. Behandling af indkomne forslag, herunder godkendelse af fremtidigt arbejde.  

 
5. Behandling og godkendelse af forslag til budget 2022 herunder forslag til bevillinger.  

 
6. Valg af:  

 
2 hovedbestyrelses medlemmer 
Formand, ansat som faglig sekretær 
Kasserer 
Øvrig faglig sekretær 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer ud over de under pkt. 6a)- f) valgte, således at bestyrelsen 
kommer til at bestå af 20 medlemmer.  
3 suppleanter til bestyrelsen.  
Kongresdelegerede blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, eksklusiv 
hovedbestyrelsesmedlemmerne, subsidiært tilstedeværende medlemmer. 
3 suppleanter for de kongresdelegerede blandt bestyrelsens medlemmer og suppleanter, 
subsidiært tilstedeværende medlemmer. 
2 Kritiske revisorer.  
Suppleant for kritisk revisor. 
Fanebærer  
Suppleant for fanebærer 
 
Afslutning  

  



Referat 
Ad. 1 Formalia  
 

a. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg  
Formand Henriette Brockdorff bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at 
generalforsamlingen valgte Søren Winther og Ulla Mathiesen som dirigenter samt Elise 
Winther Jensen som referent. Alle blev valgt, hvorefter Søren Winther overtog ledelsen af 
generalforsamlingen. 
Stemmeudvalget blev: Anne Bay-Clausen, Marian Mücke og Rikke Dalgaard 
 

b. Konstatering af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsorden og forretningsorden: 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

c. Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen blev præsenteret ved navn efter rækkefølge fra 
opstillingsliste. 

 
Generalforsamlingen godkendte indvarsling, dagsorden og forretningsorden.  

 
Ad. 2 Fremlæggelse og behandling af bestyrelsens beretning samt forslag til fremtidigt arbejde.  
 

a. Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden, fremlagde beretningen og det fremtidige 
arbejde. I beretningen nævnte hun blandt andet: 

 Pædagogers udsatte rolle under corona pandemien.  
 BUPL skal fortsat være med til at sætte retningen for den offentlige debat.  
 Rekrutteringsudfordringer og arbejdet for en national rekrutteringsplan.  
 Evalueringen af pædagoguddannelsen og et ønske om at gøre den mindre målstyret 

med plads til kreativitet.  
 Voksende krav til specialområdet, og vigtigheden af, at inklusion ikke kommer på 

bekostning af vilkår og arbejdsmiljø.  
 Bedre normeringer til fritidspædagogik og ressourcer til klubber og SFO’er ved kortere 

skoledage. 
 Kampen for ligeløn fortsættes i et politisk spor, adskilt fra overenskomstforhandlinger. 
 Præsentation af modellen for pædagogiske miljøer.  

 
a. Bo Morthen Petersen, faglig sekretær, overtog ordet og talte om det overståede 

overenskomstforløb og behovet for at tænke økonomi på en ny måde for at finde betydningen af 
pædagogers arbejde. Opfordrede til at deltage i tværfagligt samarbejde om aktivisme ift. ligeløn 
den 13 oktober. 

 
Herefter tog følgende ordet: 
Bente Larsen, AMR Munkebjergvej SFO, Tårnby: Talte om forholdene i fritidspædagogikken og 
betydningen af fællesskabet på tværs af klasser. Understregede vigtigheden af at give børnene 
mere tid i fritidsinstitutioner og have visioner for området, fremfor kun at have fokus på skolerne. 

 
Jens Erik Jørgensen, leder Sankt Markus Børnehus Frederiksberg: understregede, at der er 
brug for et bredere fokus og for at skabe et fællesskab, som pædagoger har lyst til at komme ind 
i. Understregede betydningen af, at pædagogfaglige ledere organiserer sig i BUPL. 

 
Bjarne Kofoed: Understregede, at der er behov for at tænke tværfagligt, skabe fællesskab 
mellem DSR, FOA og BUPL. 

 
Henriette Brockdorff: Tak for perspektiver fra den pædagogiske virkelighed. Vi arbejder ihærdigt 
videre i det politiske spor.  

 
Beretning enstemmigt godkendt 
 



 
 

 
Ad. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2020 til godkendelse.  
 

 Nina fremlagde regnskabet for 2020. Regnskabet afsluttes med et underskud på 
794.600 kr. 
Underskuddet skyldes blandt andet færre medlemmer, justering af deltidskontingenter, 
aflysningsgebyrer på arrangementer, behovet for at booke andre lokaler pga. 
restriktioner samt merforbrug på lønudgifter. Revideret regnskab kan ses ved at 
kontakte Kirsten 
Regnskab er enstemmigt vedtaget 

 
Generalforsamlingen suspenderes til fordel for et oplæg om Lønefterslæbet og tjenestemandsreformen af 
Astrid Elkjær Sørensen 
 
Hilsen fra medlem af forretningsudvalget, Lasse Bjerg Jørgensen: kommenterede på Astrid Elkjær 
Sørensens oplæg, og understregede at, at lønstrukturkomitéen er en kampplads. Talte for at arbejde for et 
bedre arbejdsmiljø, så pædagoger har lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet. Opfordring til at følge 
Lotte Rods arbejde med fritidspædagogik og til at benytte kommunalvalget til at påvirke den politiske retning.  
 
Ad. 4 Behandling af indkomne forslag, herunder godkendelse af fremtidigt arbejde.  
 

a. Mia præsenterer forslag om at afholde generalforsamling hvert andet år. I de 
mellemliggende år vil man afholde et fagligt arrangement med fagpolitisk indhold. 

 
Helene Thordsen: Opbakning til forslaget. Det er et skridt imod at inddrage en yngre 
generation i fagforeningsarbejdet, og en måde at fremhæve den faglige platform og 
adskille sig. 

  
Dirigenten konstaterede at der var klart mere end 2/3 flertal. Forslaget om 
vedtægtsændring blev vedtaget  
 
Fremtidigt arbejde enstemmigt vedtaget 

 
Ad. 5: Behandling og godkendelse af forslag til budget 2022 herunder forslag til bevillinger.  
 

a. Nina fremlagde forslag til budget med forventet underskud på, som er præget af 
stagnerende børnetal og faldende medlemstal. Økonomien for hele BUPL skal til 
diskussion i denne kongres-periode. Dette budget tager ikke højde for en eventuel ny 
budgetmodel, da denne endnu ikke er fastlagt. 

 
Efterfølgende kommentarer: 
 
Hanne Paarup Christensen, formand for pensionistsektionen: Tilføjer, at pensionistsektionen 
har stigende medlemstal. 
 
Bjarne Kofoed: Man kan overveje at hæve kontingentet, der har været fastfrosset længe.  
 
Budget blev vedtaget 
 

b. Bjarne Kofoed fremlægger bevillinger: BUPL har altid været solidarisk med andre grupper, 
ikke kun faggrupper, men også sager, der ligger professionen nært, herunder børn i 
udlandet. Forslag om at bevillingerne bruges på 3 organisationer: International 
børnesolidaritet, Joannahuset og Ulandssekretariatet LO/FTF. 

 



Bevillinger blev vedtaget 
 
 

Ad 6 Valg  
 

 6 a) 2 Hovedbestyrelsesmedlemmer 
 

Valgt Valgt frem til ordinær 
generalforsamling i: 

Mia Skou Jørgensen  Valgt 2022 
Bjarne Kofoed valgt 2022 

 
6 b) 2 suppleanter for ovennævnte 
 

Valgt Valgt frem til ordinær 
generalforsamling i: 

Erik Steppat Ikke på valg 2022 

Annette Mai Larsen Ikke på valg 2022 
 

6 c) Formand 
 

Valgt Valgt frem til ordinær 
generalforsamling i: 

Henriette Brockdorff  Valgt 2022 
 

6 d) Næstformand 
 

Valgt Valgt frem til ordinær 
generalforsamling i: 

Mia Skou Jørgensen Ikke på valg 2022 
 

6 e) Kasserer 
 

Valgt Valgt frem til ordinær 
generalforsamling i: 

Nina Hemmingsen Valgt 2022 
 

6 f) Faglige sekretærer 
 

Valgt Valgt frem til ordinær 
generalforsamling i: 

Bo Morthen Petersen valgt 2022 
Jan Poulsen Ikke på valg 2022 

 
6 g)  Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 

Valgt Valgt frem til ordinær 
generalforsamling i: 

Ulla Mathiesen Ikke på valg 2022 
Walter Zeballos Ikke på valg 2022 
Helene Thordsen Ikke på valg 2022 
Astri Budtz Ikke på valg 2022 
Tue Jørgensen  Valgt 2022 
Klaus Lynghøft Nielsen Valgt   2022 



Mark Ølting Jensen Valgt 2022 
Durita í Dali Ikke på valg 2022 
Anja Hansen Ikke på valg 2022 
Anja Lieske Ikke på valg 2022 
Jane Lyng Sølbeck Ikke på valg 2022 
Birgit Hansen Ikke på valg 2022 

 
6 h) suppleanter til bestyrelsen   
Pernille Krag Larsen Valgt 2022 
2. Helle Haase Sørensen Valgt 2022 
3. Vakant  2022 

 
Bestyrelsens forslag til kongresdelegation samt suppleanter: 
 

6 i) 15 Kongresdelegerede  
 

Valgt 

Henriette Brockdorff  Valgt 
Nina Hemmingsen Valgt 
Jan Poulsen Valgt 
Bo Morthen Petersen Valgt 
Klaus Lynghøft Nielsen Valgt 
Erik Steppat Valgt 
Anja Hansen Valgt 
Annette Mai Larsen Valgt 
Tue Jørgensen Valgt 
Jane Lyng Sølbeck Valgt 
Astri Budtz Valgt 
Walter Zeballos Valgt 
Mark Ølting Jensen Valgt 

Helene Thordsen Valgt 

Anja Lieske Valgt 

 
6 j) 3 suppleanter for kongresdelegerede  
 

Valgt 

1. Ulla Mathiesen Valgt 
2. Helle Haase Sørensen Valgt 
3. Birgit Hansen Valgt 

 
Bestyrelsens forslag til kritiske revisorer og suppleant for disse: 



 
6 k) 2 kritiske revisorer 
 

Valgt 

Anne-Mette Gissel Valgt 
Anette Block-Frederiksen Valgt 

 
6 l) 1 kritisk revisor suppleant 
 

Valgt 

Jens-Erik Jørgensen  Valgt 
Stine Aksnes Genopstiller ikke 

 
Bestyrelsens forslag til fanebærer og suppleant for denne: 
 

6 m) 1 fanebærer og suppleant for denne 
 

Valgt 

Erik Steppat Valgt 
Bo Morthen Petersen (suppleant) Valgt 


