Referat
Generalforsamling BUPL Sydjylland d. 1. oktober 2016

1. Formalia

a. Velkomst v/ Jonna Jul Gudmundsen.
b. Valg af dirigenter: Kjeld Christensen, Søren Winther.
c. Valg af referenter: Rikke Hille, Maria Balle Glismand.
d. Valg af stemmeudvalg:
Politisk ansvarlig: Jonna Jul Gudmundsen.
Stemmeudvalgsformand: Karin Tarp.
Administrativ ansvarlig: Iver Rose Vejersø, Rasmund Lund Jacobsen, Diana
Diechmann.
Stemmetæller: Dorte Bonnichsen, Gregers Græsbøll Ottesen, Helle Jessen, Henrik
Lollesgaard, Hans-Peder Nielsen.

e. Godkendelse af forretningsorden, dagsorden og varsel:
Forretningsorden godkendt.
Dagsorden godkendt.
Dirigenterne konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet korrekt.

f. Gæst har ordet:
Forretningsudvalgsmedlem Birgitte Conradsen afholdt gæstetalen for
generalforsamlingen.
Hun fortalte om de forskellige medlemsundersøgelser, som Forbundet foretager.
Medlemsundersøgelserne er et godt materiale til at udvikle BUPL på, da de ofte kan
bruges både på landsplan og lokalt. Der har været en undersøgelsen på
specialiseringsområdet og den bruges til at se, hvordan medlemmerne tænker om BUPL,
samt hvad kan der gøres mere.
Hun fortalte, at der er lavet en undersøgelse på, hvor mange pædagoger der gerne vil
arbejde indenfor ældreområdet og forbundet vil derfor sætte mere fokus på det
område. Forbundet håber, at medlemmerne kan se, at det giver mening med de forskellige
undersøgelser.
Hun kom endvidere ind på normering og en ændring af praksis omkring politianmeldelse
af vold og erstatning.
Birgitte sluttede af med en hilsen fra formand Elisa Rimpler Bergmann, med ønsker om en
god generalsamling.

g. Præsentation af bestyrelsen:
Jonna Jul Gudmundsen præsenterede bestyrelsesmedlemmerne.

h. Instruktion af elektronisk stemmeudstyr:
Dirigenterne gav instruktion i anvendelse af det elektroniske afstemningsudstyr.
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2. Beretning
a. Bestyrelsens beretning og indsatsområderne:
Den skriftlige beretning blev uddybet af Jonna Jul Gudmundsen.
Følgende emner blev gennemgået:
•
•

Profession, faglighed og kvalitet
Trivsel på arbejdspladsen

Jonna kom også med forslag til indsatsområder 2016-2018, herunder bl.a. det private
område, professionen, flygtningeområdet, skolereform, normering og løntjek.
Hun takkede endvidere bestyrelsen for et godt samarbejde.
Bemærkning fra salen: Karin Tarp, FTR Vejle oplyste, at hun gerne vil have det psykiske
arbejdsmiljø med som et punkt i forhold til indsatsområderne. Dirigenterne oplyste, at det
kan stilles som tilføjelses forslag, men at det skal ske skriftlig. Jonna kommenterede på det
mundtlige forslag og hun oplyste, at det fortsat er et område, der er meget fokus på,
ligesom at Jonna ville tage det med videre. Karin stillede sig tilfreds med dette.
Beretning blev enstemmigt vedtaget med 108 stemmer for, 0 stemte imod og 0 stemte
blankt.
Indsatområderne blev vedtaget med 107 stemmer for, 0 stemte imod og 1 stemte blankt.

b. HB-orientering v/ Mette Tolstrup:
Følgende emner blev gennemgået:
•
•
•
•
•

Organisationsprojektet
Pædagogernes udfordringer i hverdagen
Mål for 0-6 års området og arbejdet med skolereform
Den bedste fagforening for pædagoger
Medlemsfordele som der arbejdes på

3. Regnskab 2014 og 2015 og budgetforslag 2017-18:
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Jacob S. Winther.
Regnskaberne viste et fald i medlemskab, dette var dog budgetteret. Jacob gennemgik
budgetterne, hvor der tages højde for det faldende medlemstal og fremtidig
kongresbeslutning.
Gennemgang af budget 2017 og 2018, viste et underskud. Dette kan finansieres med
likvide midler og egenkapitalen, men bestyrelsen bør forholde sig til, hvordan det kommer
til at se ud i 2019 – 2020. Jacob opfordrede til, at der i starten af 2018 skulle ske
tilpasninger.
Spørgsmål fra salen: Lili, Egtved SFO. Regnskab var ok, syntes hun. Hun spurgte ind til
budgetterne for 2017 og 2018, som viser et underskud. Lili spurgte, hvordan bestyrelsen
forestillede sig, at tilpasninger i 2018 skulle gøres. Jacob besvarerede spørgsmålet med,
at regnskabet i 2014 og 2015 viser overskud og at disse overskud lægges over i likvide
midler. Konkret kan det være, at der er arbejdsopgaver, der ikke skal løses i BUPL
Sydjylland mere, eller det kan være, at der kommer arbejdsopgaver til og dermed tilføres
midler.
Spørgsmål fra salen: Rene Christensen, børnehave i Ribe. René spurgte, hvilke tiltag man
gør for at bringe medlemstallet opad. Jonna svarerede på det. Der er følgende fokus
områder: dimittend indsats, institutionsbesøg, professions arrangementer samt en
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medlemsundersøgelse, hvor der har været fokus på, hvorfor man er medlem og hvorfor
man vil melde sig ud. Faldende børnetal er også gældende. Jacob svarer også på
spørgsmålet. Han oplyser, at der skal kigges på arbejdspladser, stillinger og lign. Der er
tab af arbejdspladser, og arbejdspladsfordelingen er derfor også en årsag til faldet.
Jacob takker de kritiske revisorer for samarbejdet.
Regnskab 2014 og 2015 blev enstemmigt vedtaget med 109 stemmer for, 0 stemte imod, 0
stemte blankt.
Budget forslag 2017 -2018 blev vedtaget med 108 stemmer for, 1 stemte imod, 0 stemte
blankt.
4. Behandling af indkomne forslag:
Det blev bl.a. besluttet, at BUPL Sydslesvig skal skrives tilbage i vedtægterne. § 7 ændres
til § 8 og § 7 ændres til indskrivning af BUPL Sydslesvig.
Vedtægtsændringen blev vedtaget med stemmer 106 for, 1 stemte imod, 0 stemte blankt.
Dirigenterne fastslog, at der var 2/3 flertal, som skal til for at vedtægtsændringen kan
vedtages.
Lasse P. Birkelund præsenterede og gennemgik udvalgte ændringsforslag, som er
udleveret samt øvrige lovændringsforslag til kongressen 2016.
Der var ingen bemærkninger fra salen til ændringsforslag.
Øvrige lovændringsforslag:
BUPL Storkøbenhavn foreslår ændring af § 48, stk. 1, litra i. Der var ikke bemærkninger
fra salen.
Lederforeningen forslår ændring af § 44, litra 7. Bestyrelsen vil bakke op. Der var ikke
bemærkninger fra salen.
Brigitte Christensen, BUPL Storkøbenhavn og Lars Møller, BUPL Århus foreslår, at
rejsesekretærerne ikke har stemmeret på kongressen, ændring af § 18. Bestyrelsen bakker
ikke op om forslaget. Der var ikke bemærkninger fra salen
Hovedbestyrelsen forslår ændring af § 48, stk. 3. Kongresdelegation. Der var ikke
bemærkninger fra salen.
Mogens Mathiesen, BUPL Storkøbenhavn foreslår ændring af § 18. Lasse tilkendegiver, at
bestyrelsen ikke vil bakke op om forslaget. Søren Larsen medlem af pensionistbestyrelsen
og medlem på landsplan fra salen tilkendegav, at pensionisterne gerne vil have indflydelse
på, hvad kontingent kronerne går til. Anbefaler man stemmer ja.
Holdningstilkendegivelse, 24 stemte for ændring af § 18, 75 stemte imod.
Lasse gennemgik også kollektiv lønforsikring. Et forslag som kongressen skal tage stilling
til i december 2016 og der var debat fra salen.
Vejledende afstemning af lønforsikring. Der var 97 afgivende stemmer.
69 stemte for en kollektiv lønsikring (71%). 28 stemte imod en kollektiv lønsikring (29%)
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5. Valg.
Jonna Jul Gudmundsen beskrev bestyrelsens arbejde samt hvad det vil sige, at være
kongresdelegeret.

a. Valg af formand
Jonna Jul Gudmundsen

Genvalgt med stor applaus

b. Valg af næstformand
Ulla Koustrup

Genvalgt

c. Valg af kasserer
Jacob Svarre Winther

Genvalgt

d. Valg af 2 HB-medlemmer
Lasse P. Birkelund
Mette Tolstrup

Genvalgt
Genvalgt

e. Valg af 2 suppleanter til HB
1. supl. Merete Wittrup Lauesen
2. supl. Michael Juul Thorup

Genvalgt
Genvalgt

f. Valg af 3 lønnede tillidsrepræsentanter
Mette Tolstrup
Lasse P. Birkelund
Merete Wittrup Lausen

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

g. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
LLB formand, ikke på valg. Valgt af lokal lederforening som repræsentant for denne i
fagforeningsbestyrelsen:
1. Solvejg Lønne Sørensen
2. Anne Grete Bue Ryneld
3. Mette Løwe Voss
4. Tina Richardy
5. Mette Damkjær
6. Tina Kjær Fentz
7. Helle Secher-Kiib
8. Eva Margrethe Skov Hansen
9. Tina Schack Jensen
10. Hauke Paulsen

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Nyvalgt
Nyvalgt
Nyvalgt

Udtrådt af bestyrelsen, da de ikke ønskede genvalg:
Hanne Vang Nielsen
Birgit Bull Andersen

h. Valg af suppleanter til bestyrelsen
3 vakante poster
1. Eva Aabjerg
2. Marianne Traberg
3. Per Andersen

i. Valg af 24 kongresdelegerede
1. Jonna Jul Gudmundsen
2. Ulla Koustrup
3. Jacob Svarre Winther
4

4. Lasse Porsgaard Birkelund
5. Mette Tolstrup
6. Merete Wittrup Lauesen
7. Michael Juul Thorup
8. Solveig Lønne Sørensen
9. Anne Grete Bue Ryneld
10. Mette Løwe Voss
11. Tina Richardy
12. Mette Damkjær
13. Tina Kjær Fentz
14. Helle Secher-Kiib
15. Eva Margrethe Skov Hansen
16. Tina Schack Jensen
17. Hauke Paulsen
18. Eva Aabjerg
19. Marianne Traberg
20. Per Andersen
21. Karin Tarp
22. Mette Dalgaard
23. Kim Printz Ringbæk
24. Gitte Mortensen

j. Valg af 3 suppleanter for kongresdelegerede
1. Joan Brandsgaard
2. Dorit Knudsen
3. Veronika Jørgensen

k. Valg af 2 kritiske revisorer
René Christensen
Kim Printz Ringbæk

l. Valg af 2 suppleanter for kritiske revisorer
Lili Lyngby
6. Evt. og afslutning:
Jonna Jul Gudmundsen afsluttede generalforsamlingen. Jonna sagde tak til de afgående
bestyrelsesmedlemmer Birgit Bull Andersen, Eva Aabjerg samt tak til afgåede kritisk revisor ClausPeter Aanum. Velkomst til nyvalgte.
Generalforsamlingen sluttede kl. 15.00.

1. A-kasse generalforsamling

a.
b.
c.
d.

Valg af dirigent: Kjeld Christensen, Søren Winther
Valg af referent: Rikke Hille, Maria Glismand
Beretning v/Lasse P. Birkelund
Lasse Porsgaard Birkelund fremlagde beretningen.
Beretningen taget til efterretning.
Behandling af indkomne forslag:
Ingen
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e.

Valg af 2 delegerede + 2 suppleanter:
Lasse Porsgaard Birkelund
Mette Tolstrup

Genvalgt
Genvalgt

Suppleanter:
1. Merete Wittrup Lauesen
2. Michael Juul Thorup

Genvalgt
Genvalgt

Søren Winther

Kjeld Christensen

______________________

________________________

______________________
Iver Rose Vejersø

_______________________
Rikke Hille

________________________
Maria Glismand

Administrativ ansvarlig

Referent

Referent
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