
Referat fra generalforsamling i BUPL Sydjylland, Generalforsamling BUPL A-kassen 

og PBU Årsmøde den 6. oktober 2022 

 

 

Velkomst v. Ulla Koustrup: 

 

Ulla Koustrup bød velkommen til pædagog og foredragsholder Rikke Smedegaard, som har 

skrevet bogen Ida er pisseprovokende. 

 

Rikke Smedegaard holdt et oplæg om følelser i det pædagogiske arbejde Med oplægget øn-

sker hun at give pædagoger et Fag sprog for de følelser, der hverdag er på spil i det pædagogi-

ske arbejde. 

 

Bogen blev udleveret til medlemmerne ved indskrivning.  

Ulla Koustrup bød derefter velkommen til generalforsamling i BUPL Sydjylland, 

generalforsamling i BUPL A-kassen og PBU-årsmøde.  

Dejligt at ca 180 medlemmer prioriterede at deltage i generalforsamlingen. 

Stor tak til afgående formand Jonna Jul Gudmundsen, som havde valgt ikke at genopstille. 

Ulla takkede Jonna for hendes indsats gennem mange år for vores medlemmer. 

 

 

Formalia: 

 

Valg af dirigent til Generalforsamling i BUPL Sydjylland, Generalforsamling i A-kassen 

og PBU årsmøde: 

 

John Christiansen 

 

 

Valg af referenter til  Generalforsamling i BUPL Sydjylland, Generalforsamling i A-

kassen og PBU årsmøde: 

 

 

Rikke Anette Hille og Winnie Mikkelsen  

 

 



Godkendelse af forretningsorden, dagsorden og varsel for til Generalforsamling i BUPL 

Sydjylland, Generalforsamling i A-kassen og PBU årsmøde: 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingerne var indvarslet korrekt.  

Forretningsordener og dagsordener blev godkendt. 

Instruktion i brug af elektronisk stemmeudstyr og praktisk information. 

Valg af stemmeudvalg: 

Politisk ansvarlig: Ulla Koustrup 

Administrativ ansvarlig: Anne Merethe Løvmose 

Stemmeudvalgsformand: Rasmus Lund Jacobsen 

Stemmetællere: Lone Skov Drejer, Anette Tanja Kroman, Thorbjørn Wessel Agerholm, 

Charlotte Mika Lange, Janni Søndergård Knudsen og Linda Kock 

 

 

BUPL A-kassens generalforsamling: 

 

Valg af dirigent: 

John Christiansen 

Valg af referenter: 

Rikke Anette Hille og Winnie Mikkelsen 

 

Beretning 2020-2022 v. Lasse Porsgaard Birkelund: 

Lasse Porsgaard Birkelund fremviste grafer med udviklingen i ledigheden, som viste, at ledig-

heden på landsplan går ned. Modtagne ledighedserklæringer ligger jævnt i 2020-2022. 

Hovedpunkter: 

- Jobformidling 

- Trainee 

- Jobrotation 

- Ny strategi og samarbejdsaftale  



A-kasseforsøget bliver permanent for alle A-kasser d. 1. januar 2024. 

 

Behandling af indkomne forslag: 

 

Der var ingen indkomne forslag.  

 

 

 

Valg af 2 delegerede og 2 suppleanter 2022-2024: 

 

Delegerede: 

 

1. Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen 

2. Lasse Porsgaard Birkelund 

 

Suppleanter: 

 

1. Michael Juul Thorup 

2. Dorrit Knudsen 

 

PBU årsmøde 2022 

 

Valg af dirigent: 

John Christiansen 

 

Valg af referenter: 

Rikke Anette Hille og Winnie Mikkelsen 

 

 



 

Beretning v. Lasse Porsgaard Birkelund: 

 

Lasse Porsgaard Birkelund fortalte om Pædagogernes Hus – fagforening, pensionskasse og A-

kasse under samme tag.  

Det er en god investering, og der er et godt samarbejde.  

Pensionsmidler er steget. Afkast i depot vil dog falde i år på grund af krisen.  

Download app ”bedre pension” og følg med i hvordan det går med depotet.  

 

Behandling af indkomne forslag: 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

Valg af 3 delegerede og 3 suppleanter 2023-2026: 

Der var en kort præsentationsrunde af kandidaterne. 

 

Delegerede: 

1. Lasse Porsgaard Birkelund 

2. Merete Wittrup Lauesen 

3. Søren Wiggers  

 

Suppleanter: 

1. Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen 

2. Anne Grethe Bue Ryneld 

3. Per Wøssner Hansen 

 

Velkomst v. Ulla Koustrup: 

Ulla Koustrup bød velkommen til BUPL Sydjyllands generalforsamling, og der blev sunget 

”Når jeg ser et rødt flag smælde.”  

 

Gæstetaler: Elisa Rimpler 

Formanden i BUPL Sydjylland Elisa Rimpler blev budt velkommen med stor applaus. 



Der har aldrig været mere brug for pædagoger. Der er snart Folketingsvalg, og det er vigtigt at 

bruge vores indflydelse. 

BUPL har ambitioner og vil investere i minimumsnormering, løn/lønefterslæb, arbejdsmiljø, 

børn, unge og trivsel. Vi skal kæmpe sammen. 

Elisa Rimpler takkede BUPL Sydjyllands formand Jonna Jul Gudmundsen for et godt 

samarbejde gennem mange år. 

 

Bestyrelsens mundtlige beretning, visioner og fremtidigt arbejde v. Ulla Koustrup og 

Michael Juul Thorup: 

Den mundtlig beretning skal give et overblik over de mange Fag politiske opgaver vi har 

påvirket og som vi i fremtiden vil påvirke til gavn for pædagogerne. Vi bliver aldrig færdige 

med at kæmpe en kamp for bedre arbejdsmiljø. Højere løn, bedre normering, Fastholdelse og 

rekruttering og skole fritid.  

Ulla og Michael valgte at lave nogle centrale nedslag over ovenstående emner. 

Corona har desværre også fyldt i denne generalforsamlingsperiode. Pædagoger og ledere har 

arbejdet under et kæmpe pres. BUPL Sydjylland har været i dialog med forvaltninger, 

institutioner og skoler, om de arbejdsmiljøudfordringer, både fysisk og psykisk. 

44% har svaret på vilkårsundersøgelsen. En høj svarprocent er vigtig, når vi bruger 

vilkårsundersøgelserne i vores påvirkningsarbejde med forvaltninger og politikere om 

pædagogernes arbejdsvilkår 

Arbejdsmiljørepræsentanterne er sammen med TR’erne vigtige samarbejdspartnerne, når vi 

skal arbejde for bedre vilkår og når medlemmerne skal mærke BUPL helt ude på 

arbejdspladserne. 

 

I BUPL Sydjylland har vi et pilotprojekt i gang i Fredericia med vores første leder TR for de 

pædagogiske leder. Vi havde håbet på, at vi kunne få valgt 3 Leder TR. til projektet – men 

sådan blev det ikke. 

Der er nedsat en lønstrukturkomité, som skal kigge på vores lønefterslæb. 

Vi holder fast i minimumnormeringer. Under KV21 var Børn- ungeområdet et tema der blev 

vægtet højt af de fleste politikere i alle BUPL Sydjyllands kommuner. Det holder vi dem op 

på. BUPL Sydjylland er i dialog med politikerne og embedsværket om 

minimumsnormeringerne, og at der afsættes økonomi i budgetterne hertil. 

Minimumsnormeringer er minimum og må ikke også bliver maksimum. 



Fritidsområdet skal styrkes, vilkårene for det fritidspædagogiske arbejde skal forbedres og der 

skal tilføres ressourcer og gerne indføres minimumsnormeringer. Kvalitet, 

minimumsnormering, faglighed og nærværende pædagoger er vigtigt. Vi skal have 

politikkerne til at forstå, at en investering i fritidspædagogikken – er en investering i børn og 

unges udvikling, trivsel og læring! Der er afholdt medlemsarrangementer i Esbjerg for 

fritidsområdet, som inspiration for medlemmerne i forbindelse med frikommuneforsøget.  

 

Kommentarer og spørgsmål fra salen: 

”Manglende information om de tidligere afholdte workshops på specialområdet. ” 

- Vi kører et nyt pilotprojekt, hvor vi tager bussen til dagtilbud i forskellige byer med de 

studerende, så de får et indblik i det daglige arbejde og pædagogiske rammer. 

- BUPL er lige på trapperne med pejlemærker for specialområdet som en udløber af de 

workshops der blev afholdt på specialområdet  

 

”Arbejdsmiljø, Corona og ledere. Magtanvendelse og principper.” 

- Vi tager det med i vores videre arbejde.  

 

”Minimumsnormeringer – hellere færre børn så rammerne/lokaler kan følge med.” 

- Vi holder fast i normeringen 1 til 3 i vuggestuerne, 1 til 6 i børnehaverne. Og ikke 

mindst skal bygningsreglementet overholdes  

 

”Mere synlighed og mere samararbejde med ledelsen, som gerne vil have besøg af BUPL.” 

- BUPL Sydjylland afholder medlemsmøder for ledere, herunder årsmøde for ledere. Vi 

vil gerne nå helt ud til lederne og lederne opfordres til at kontakte os for rådgivning 

og vejledning. Lederne er altid velkomne til at invitere os ud, så kommer vi gerne på 

besøg.  

 

Godkendelse af beretning: 

Den mundtlige beretning blev godkendt.  

 

 

 



Regnskab 2020 og 2021 v. Merete Wittrup Lauesen 

Materialet på bordene om regnskab 2020 og 2021 blev gennemgået. 

Regnskabet har været påvirket af corona på grund af restriktioner, færre medlemsmøder, 

mindre kørsel, merforbrug til rengøring, håndsprit mm. Regnskaberne viser derfor et overskud 

mod et forventet større underskud. 

Stor tak til de kritiske revisorer for samarbejde og deres store indsats.  

 

Godkendelse af regnskab: 

Regnskaberne blev godkendt.  

 

Indkomne forslag v. Merete Wittrup Lauesen 

Behandling og gennemgang af forslag til ændrede vedtægter, hvor der bl.a. er ændring i 

antallet af lønnede TRer i BUPL Sydjylland, sproglige justeringer og justeringer i forhold til 

BUPL´s love. Materialet lå på bordene og på hjemmesiden.  

Der var afstemning og vedtægtsændringer blev godkendt.  

 

Behandling af budgetforslag 2023 og 2024, herunder behandling af fagforeningens nor-

meringsplan v. Merete Wittrup Lauesen: 

 

Materialet på bordene om budgetforslag 2023 og 2024 blev gennemgået. 

 

Der var gennemgang af forventet egenkapital i 2024.  

 

Vi har fokus på at drive en god fagforening trods krisen, herunder fokus på betydningen af 

krigen i Ukraine, stigende el og varme priser. 

 

BUPL forventer at fastholde medlemskontingent på 504 kr, hvilket er en af budgettets forud-

sætninger.  

 

Ændringer i personalenormering blev fremlagt.  

Der forventes et underskud på knap kr. 1,3 mio i 2023 og ca kr. 100.000 i 2024. 

 



Kommentarer og spørgsmål fra salen: 

”Hvad betyder det for kvaliteten og servicen i BUPL Sydjylland, når der er færre 

medarbejdere?” 

- Det er vurderingen, at vi fortsat kan drive en god fagforening til gavn for 

medlemmerne, men selve udmøntningen skal drøftes i bestyrelsen. 

 

Godkendelse af budgetforslag til budget 2023 og 2024 samt godkendelse af forslag til 

normeringsplan for fagforeningen: 

Budgetforslag til budget 2023 og 2024 samt forslag til ændret normeringsplan for 

fagforeningen blev godkendt.  

 

Kongres 2022, HB beretning og lovændringsforslag v. Mette og Lasse 

Under corona og krig finder pædagoger sammen og har en faglig stolthed trods de svære 

betingelser. Tak for det. Vores indsats gør en forskel. 

Gennemgang af : 

- Historisk lov om minimumsnormeringen (fra 2024) 

- Rekruttering 

- Det fritidspædagogiske område 

- Lederområdet 

- OK21- og lønstrukturkomité 

- På vej mod OK24 

Lovændringsforslag blev gennemgået og godkendt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valg: 

Præsentation af kandidater. 

 

 

Valg af formand 

Ulla Koustrup    nyvalgt 

 

Valg af næstformand 

Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen  nyvalgt 

 

Valg af kasserer 

Merete Wittrup Lauesen   genvalgt 

 

2 HB-medlemmer 

Lasse Porsgaard Birkelund   genvalgt 

Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen  genvalgt 

 

2 suppleanter til HB 

1. Michael Juul Thorup   genvalgt 

2. Dorrit Knudsen   genvalgt 

 

Valgt lønnede tillidsrepræsentanter 

Lasse Porsgaard Birkelund   genvalgt 

Michael Juul Thorup   genvalgt 

 

 

 

 

 

 

 

 



Øvrige bestyrelsesposter 

 

Anne Grete Bue Ryneld    genvalgt 

Hauke Paulsen    genvalgt 

Søren Wiggers    genvalgt 

Helle Secher Kiib    genvalgt 

Per Andersen                          genvalgt 

Jens Peter Løvendahl    nyvalgt 

Alex Zakaria    nyvalgt 

Linda Kock       nyvalgt 

Mette Løwe Voss    nyvalgt 

Peter Schmidt Hallum Hansen  nyvalgt  

    

 

Suppleanter til bestyrelsen 

Valg af op til 6 suppleanter til bestyrelsen 

 

1. Heidi Kjærsgaard Sørensen  nyvalgt 

2. Christiana Kamp   nyvalgt 

3. Annika Hundebøl Søndergaard   nyvalgt 

 

 

Valg af 24 kongresdelegerede: 

1. Ulla Koustrup  

2. Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen 

3. Merete Wittrup Lauesen  

4. Lasse Porsgaard Birkelund  

5. Michael Juul Thorup 

6. Dorrit Magrethe Knudsen 

7. Anne Grete Bue Ryneld  

8. Hauke Paulsen  

9. Søren Wiggers 

10. Helle Secher Kiib  

11. Per Andersen 

12. Jens Peter Løvendahl  

13. Alex Zakaria 

14. Linda Kock 



15. Mette Løwe Voss 

16. Peter Schmidt Hallum Hansen 

17. Heidi Kjærsgaard Sørensen 

18. Christina Kamp 

19. Annika Hundebøl Søndergaard 

20. Karin Bremer 

21. Linda Christensen 

22. Kim Printz Ringbæk 

23. Beinta Dam Svendsen 

24. Britt Holm Hansen 

 

   

Valg af 3-5 suppleanter for kongresdelegerede 

 

1. Mette Dahlgaard 

2. Kimmie Valverde 

3. Tina Kjær Fentz 

4. Birthe Søgaard 

5. Bente Plauborg  

 

 

 

Valg af kritiske revisorer 

 

Michael Jørgensen   nyvalgt 

Tina Kjær Fentz   nyvalgt 

 

Valg af 2 suppleanter for kritiske revisorer 

 

Kim Printz Ringbæk   nyvalgt  

 

 

 



 

Afslutning af generalforsamling v. Ulla Koustrup. 

 

Ulla Koustrup afsluttede generalforsamlingen og takkede for valg af formandsposten, som 

hun er meget stolt over. 

Politisk ledelse vil forsætte det gode konstruktive samarbejde med alle vores medlemmer, 

samarbejdspartnere og ansatte.  

Vores fælles indsats gør en forskel.  

 

En stor tak til dirigenten, juristen og afgående bestyrelsesmedlemmer.  

Tak for fremmødet og tak for i aften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

John Christiansen  Anne Merethe Løvmose 

 

 

___________________________ _____________________________ 

Dirigent   Administrativ ansvarlig 

 

 

 

 

Rikke Anette Hille  Winnie Mikkelsen  

 

 

___________________________ _____________________________ 

Referent   Referent  

 

 


