
Generalforsamling BUPL Sydøst 
Torsdag den 6. oktober 2022 kl. 18 

Ringsted Kongrescenter 

Referat 

Velkommen. Nuværende formand Betina Vincent Andersen byder 
velkommen til generalforsamlingen og tænker tilbage på generalforsamlingen 
for to år siden. Betina Vincent Andersen foreslår på bestyrelsens vegne 
Kirsten Kenneth Larsen som dirigent. Herefter overgives generalforsamlingen 
til dirigenten. 

 

1. Formalia 

A. Valg af dirigent og referent Kirsten Kenneth Larsen vælges som dirigent. 
Ingelise Jørgensen vælges som referent. 

 
B. Konstatering af lovlig indvarsling og godkendelse af dagsorden og 
forretningsorden Generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Dagsorden 
godkendes. Der gives mulighed for, at der kan rykkes lidt rundt i 
dagsordenen. Forretningsorden godkendes. Der bruges stemmesedler ved 
personvalg.  Der er indskrevet 74 medlemmer til denne generalforsamling.  
Det er vedtaget. 

 
C. Valg af stemmeudvalg Der vælges syv medlemmer til stemmeudvalget: 
Anne-Marie Thustrup Knudsen (formand), Rikke Elisabet Kirkebye, Tina 
Jansen, Signe Tinko Olsen, John Mittag, Søren Mansfeld Olsen og Martin Juul 
Andersen.  

Det formelle grundlag er på plads. 

2. Bestyrelsens beretning Betina Vincent Andersen aflægger den mundtlige 
beretning.   
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• Vi har været igennem en periode med Corona. 

• SFO og klubber er under pres. 

• Der er brug for, at der ansættes flere pædagoger i institutionerne. 

• Der skal sættes mere fokus på uddannelsen til pædagog. 

• Vi skal i BUPL stå sammen omkring OK24. 

Den skriftlige beretning er trykt i generalforsamlingsmaterialet. Der stemmes 
om beretningen (den mundtlige og den skriftlige). Beretningen er enstemmigt 
godkendt.  

3. Orientering fra pensionistsektionen. Bodil Mortensen (nuværende formand for 
pensionisterne i BUPL Sydøst) giver en orientering fra pensionistsektionen.  Der er fire 
lokalafdelinger i pensionistsektionen.  Der arrangeres bl.a. busture og oplevelser.  Det er 
en kæmpe styrke at have ildsjæle, der arrangerer og arrangerer. Der har været tur til     H. 
C. Andersens hus i Odense, der har været tur til Vikingeskibsmuseet. Der er et 
kommende arrangement i café Westhuset i Sorø. Syv medlemmer var på højskoleophold 
på Askov Højskole i juni. Der er 393 medlemmer i pensionistsektionen. De vil gerne have 
flere. Det forsøges at have bestyrelsesmedlemmer fra alle fire lokalafdelinger. Tak til hele 
BUPL Sydøst.  Britta Topp,  HB medlem i Faglige Seniorer for BUPL's seniormedlemmer 
fortæller om Faglige Seniorer. 

4. Orientering om det ledelsespolitiske arbejde. Jan Stoltzenbach Nielsen, 
afgående formand for den lokale lederforening og SFO-leder i Køge orienterer 
om det ledelsespolitiske arbejde. Der er fokus på to områder. Det er 
pædagogfaglig ledelse på SFO- og fritidsområdet, og det er rekruttering og 
fastholdes af ledere. Der snakkes om at genindføre selvstændig ledelse på 
SFO-området. På ledelsesområdet er der et drop på 20 %. Der skal være et 
øget samarbejde på området – blandt andet i arbejdet, der kaldes ”Sammen 
om Skolen”. Ledelsesarbejdet i BUPL skal have et 360 graders eftersyn. Der er 
oprettet en central lederrådgivning i BUPL for 4 år siden. Det er der 
tilfredshed med. 

5. Regnskab 2020 og 2021 Regnskab 2020 og regnskab 2021 fremlægges af 
kasserer Jørgen Krossing Eberhardt og er trykt i generalforsamlingsmaterialet. 
BUPL Sydøst bruger af  egenkapitalen, som er faldende, mens medlemstallet 
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over en længere periode har været stigende. Egenkapitalen bruges til gavn for 

medlemmerne. Der er en 17 – 18 % potentielle medlemmer, der ikke er 
medlemmer. Regnskaberne ser anderledes ud end forventet. Dette skyldes i 
høj grad coronaen. Derudover er der andre forhold. Planlagte aktiviteter blev 
afholdt i anden form, aflyst eller udskudt. Mange møder foregik virtuelt. Det 
lykkedes at holde nogle arrangementer. Der blev holdt flere 
kommunalvalgsarrangementer. Det er der tilfredshed med. TR-kurser blev 
også gennemført. Det endte med et bedre resultat end forventet – 1,4 
millioner mere end budgetsat.  

Regnskaberne skal godkendes hver for sig. Regnskab 2020 godkendes 
enstemmigt. Regnskab 2021 godkendes enstemmigt. 

Tak til de to kritiske revisorer for indsatsen. Tak til den betalte revision.  

6. Kongresforslag Næstformand Anja Wollesen fremlægger på 
generalforsamlingen de i generalforsamlingsmaterialet side 38 - 40 
fremkomne kongresforslag.  

BUPL’s kontingent til debat  
A. Der er inviteret en gæstetaler – Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af 
forretningsudvalget og hovedkasserer i BUPL. Lasse Bjerg Jørgensen holder et 
oplæg om kontingent i BUPL. I oplægget pointerer Lasse Bjerg Jørgensen at 
kontingentet har ligget på samme niveau siden 2010 uden løn- og 
prisregulering og at det har kunne lade sig gør blandt andet pga. lav inflation. 
Lasse Bjerg Jørgensen lage desuden vægt på, at de ambitioner BUPL har, 
herunder: Høj medlemsservice, vedkommende og fagligt professionelle 
arrangementer, Høje politiske ambitioner, professionelt påvirkningsarbejde 
og OK-arbejdet. Lasse Bjerg Jørgensen kom desuden ind på de dilemmaer, der 
knytter sig til udvikling i kontingentet, når både medlemmernes og BUPL’s 
økonomi er presset. 

Der var spørgsmål fra salen.  

B. BUPL Sydøst vil gerne drøfte BUPL’s fælles kontingent. Herefter debat i 
grupper ved bordene. 

Fremlæggelse fra bordene: 
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1. Flertal holder på, at kontingent skal fastholdes. Vigtigt at beholde 
medlemmer. 

2. Fastholde. Vi skal ikke miste medlemmer. 

3. Signalværdi at fastholde. Skal ikke miste medlemmer. 

4. Fastholdelse. Fastholde medlemmer. 

5. Fastholdelse. Fastholdelse og rekruttering af medlemmer. 

6. Kontingent skal ikke stige. Bør det sættes ned? Der kan være noget 
psykologi i at nedsætte. Tror på både fastholdelse og rekruttering. 

7. Stor egenkapital. Kan organisationen trimmes? Medlemmer under pres. 

8. Ingen fremlæggelse. 

9. Fastholdelse. 

10. Vi skal være solidarisk med medlemmer. Vælger at fastholde. 

11.  Har valgt fastholdelse. En forøget gasregning kan ikke hjælpes meget 
med at nedsætte med 5 kr. 

12. Ingen fremlæggelse. 

13.  Valgt at fastholde. En enkel pegede på en stigning. I en krisesituation 
skal vi fastholde medlemmer. 

Anja afrunder punkt B. Der er en overvejende enighed på 
generalforsamlingen og enighed med de lokale hovedbestyrelsesmedlemmer. 
Resultaterne fra gruppernes arbejde tages med i det videre arbejder frem mod 
kongressen.  

 

C.  Øvrige kongresforslag. Suspension og Eksklusion – forslag om mulighed 

for længere suspension end 6 måneder.  Hurtig reaktion i sager om 

suspension og eksklusion – mulighed for at handle hurtigt. Digitale 

kongresser, generalforsamlinger og lederårsmøder – de er slået sammen, 

da forslagene er enslydende.  Ændringsforslag vedr. digitale 

generalforsamlinger – det kommer fra Nordsjælland. Forslag fra salen om at 
optage generalforsamling på video og efterfølgende lægge ud på 
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hjemmesiden. Det forslag tages med. Kønsneutrale titler –  det er 
forretningsudvalget, der stiller forslaget. BUPL’s hovedbestyrelse indstiller 
forslaget. Der er ikke en fælles holdning til dette. Det er den enkelte, der 
bliver valgt til de forskellige poster, der beslutter sin egen titel. Det giver en 
frihed til den enkelte. Der er en enkelt bemærkning til dette. Der er ønske om 
en vejledende afstemning. Det gennemføres. Der er et flertal for, at lovene 

ændres. Klagenævnets afrapportering – Ønske om at afrapportere kun en 
gang om året.  

 

7. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. 

 

8.  Budget og de kommende års aktiviteter Budget for 2023 og 2024 og de 
kommende års aktiviteter fremlægges.  

A. De kommende års aktiviteter Indsatsområder for de kommende år 
fremgår af det udsendte generalforsamlingsmateriale. De fire indsatsområder 
for de kommende år i perioden 2023 og 2024 er OK24, fritidsområdet, flere 
pædagoger og rekruttering til BUPL. Dertil kommer en række forslag fra 
tidligere år, hvor der fortsat er særligt fokus på udvikling. Disse forslag 
fremgår af generalforsamlingsmaterialet på side 35. 

 
B. Budget 2021 og 2022 og fagforeningens normeringsplan Budget 2023 og 
2024 og normeringsplan blev fremlagt. I tilslutning til normeringsplanen vil 
fagforeningens politiske og administrative opgaver blive gennemgået og 
justeret med henblik på at optimere opgaveløsningen for at sikre 
overensstemmelse mellem fagforeningens indtægter og udgifter. Budget 2023 
og 2024 og normeringsplan med forudsætning blev enstemmigt godkendt. 

9. Valg 

Formand Betina Vincent Andersen genvælges til formand. 

B. Næstformand Anja Wollesen genvælges til næstformand. 

C. Kasserer Jørgen Krossing Eberhardt genvælges til kasserer. 

D. Hovedbestyrelsesmedlem og faglig sekretær Anja Wollesen genvælges til 

Hovedbestyrelsesmedlem og faglig sekretær. 
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E. Hovedbestyrelsesmedlem Helle Inge Frænde genvælges til 

Hovedbestyrelsesmedlem. 

F. Suppleanter til hovedbestyrelsen Louise Herløv og Jacqueline Sporon-Fiedler 

vælges som suppleanter til Hovedbestyrelsen. 

G. Faglige sekretærer  Thomas Riis-Andersen og Jacqueline Sporon-Fiedler 

genvælges til faglige sekretærer.  

H. Øvrige bestyrelsesmedlemmer Fjorten medlemmer stiller op til de tolv øvrige 
bestyrelsespladser. Der foretages skriftlig afstemning. Heidi Blander, Charlotte 
Christensen Bruhn, Theresia Camilla Hansen, Henriette Holgersen, Martin Ulrich 
Høgsholt, Helene Konner, David Jesper Mürer, Bente Østrup Olsen, Morten 
Pedersen,  Jacob Stadelund, Annette Heegaard Steen og Bettina Lillie Storm vælges 

til bestyrelsen. 

I. Suppleanter til bestyrelsen 1. suppleant Henriette Bøgh,  og 2. suppleant 

Pernille Lindén Hedegaard vælges som suppleanter til bestyrelsen.  

J. Kongresdelegerede Ud over de to hovedbestyrelsesmedlemmer vælges i 
følgende rækkefølge: Jørgen Krossing Eberhardt, Betina Vincent Andersen, 
Jacqueline Sporon-Fiedler, Thomas Riis-Andersen, Henriette Veronica Holgersen, 
Annette Heegaard Steen, Bettina Lillie Storm, David Jesper Mürer, Susanne Strange 
Jensen, Heidi Blander, Morten Pedersen og Louise Herløv. 

K. Suppleanter for kongresdelegerede 1. Jakob Stadelund , 2. Charlotte 
Christensen Bruhn, 3. Martin Ulrich Høgsholt,  4. Theresia Camilla Hansen og 5. 

Bente Østrup Olsen vælges som suppleanter for kongresdelegerede. 

L. Kritiske revisorer Tina Jansen og Anne-Marie Thustrup Knudsen vælges som 

kritiske revisorer. 

M. Suppleanter for kritiske revisorer Lisbeth Søndergaard (1. suppleant) og 
Joakim Rex Blankschøn (2. suppleant) vælges som suppleanter for kritiske 
revisorer. 
 
 

10. Eventuelt Formand Betina Vincent Andersen siger tak til forskellige for 
lang og tro tjeneste. Desuden siges der til lykke til ny bestyrelse i den 
politiske ledelse.  Tak til Lasse Bjerg Jørgensen Hermed afsluttes 
generalforsamlingen. 
 

Valg af delegerede til PBU (pensionskassen) – Thomas Riis Andersen, Mette 
Laurentzius og Joakim Rex Blankschøn vælges som delegerede. 
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