
Erfaren og visionær faglig sekretær/kasserer i BUPL Hovedstaden 

 

Mit navn er Bjarne Kofoed. Jeg har været medlem af BUPL’s hovedbestyrelse siden 2016 og BUPL 

Hovedstadens bestyrelse siden 2003. Jeg er på nuværende tidspunkt ansat i Børnegården i Sundby. 

Jeg stiller op som kasserer/faglig sekretær i BUPL Hovedstaden, fordi jeg mener, at jeg med min 

kombination af hands-on erfaring fra en daginstitution og mange år som fagligt aktiv, kan bibringe 

både den energi og den kontinuitet, der er brug for.  

 

Jeg kan bidrage med:  

• Mange års fagligt engagement og aktivitet i BUPL 

• Indgående kendskab til at påvirke og arbejde med BUPL’s politiske prioriteringer gennem 

mit medlemskab af Hovedbestyrelsen 

• Erfaring med økonomi- og budgetstyring gennem mit arbejde som institutionsleder 

• Visioner for fremtidens økonomistyring i BUPL 

• Fokus på god kommunikation i forhold til økonomien i BUPL.  

 

 

Jeg vil anvende mine erfaringer og kompetencer på den måde, der giver mest værdi for BUPL 

Hovedstaden. For mig handler det ikke om personlige ambitioner men om at kunne gøre en forskel 

for medlemmerne. Jeg brænder for BUPL, og det er medlemmernes interesser, der kommer både 

først og sidst for mig.  

 

I forhold til økonomistyring, har jeg den tilgang, at jeg altid spørger ”hvordan kommer det her 

medlemmerne til gode?”. Lige som jeg i mit nuværende job altid har mine kollegaer og børnene 

som udgangspunkt. På den måde er min praktiske erfaring en stor fordel.   

I forhold til BUPLs budgetter, vil jeg forholde mig kritisk samt arbejde på, at de bliver 

gennemskuelige for bestyrelse og medlemmer.  

 

I de kommende år, specielt frem mod den kommende overenskomstforhandling, mener jeg ikke, vi 

har behov for at begrænse os. Her vil der være tale om en overenskomstforhandling, hvor vi håber 

og forventer, vi kommer tættere på den retfærdige løn, vi fortjener. For at opnå dette kræver det 

ressourcer. I forvejen har vi mange stærke fagligt valgte tillidsrepræsentanter samt faglige 



sekretærer, hvilket selvfølgelig er en kæmpe ressource. Hvis vi skal opnå resultater til gavn for 

medlemmerne, vil der også være brug for økonomiske ressourcer til at understøtte aktiviteter og 

mobilisering af medlemmer.  

 

Da vi i BUPL i øjeblikket mister medlemmer og dermed et vigtigt økonomisk grundlag, vil det i 

fremtiden være nødvendigt se på vores prioriteringer, specielt hvis BUPL fortsat vælger at fastfryse 

kontingentindbetalinger.  Jeg ser det som min opgave at formidle diverse konsekvenser af de 

økonomiske beslutninger til bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter. Det vil være naturligt 

at diskutere, om vi i fremtiden skal sætte kontingentet op. Dette bliver i sidste ende besluttet på den 

næste kongres, men jeg mener, at vi i BUPL Hovedstaden bør diskutere dette på et så oplyst 

grundlag som muligt, hvilket jeg ser frem til at kunne bidrage til. 

 

Med mig får I fornyelse og visioner, der går hånd i hånd med praktisk erfaring og et hjerte, der 

banker dag og nat for BUPL’s medlemmers interesser, men også en kasserer som brænder for at 

arbejde med økonomi i forhold til at understøtte politiske resultater og aktiviteter. 


