NYT FRA KONTORET
Fredag den 10. august 2018

Så er vi tilbage efter en dejlig sommerferie!!!
Vi får opdateret vores åbningstider fra mandag igen, og vil lyde som vanligt; mandag & fredag kl.9-14 og
tirsdag, onsdag & torsdag kl.9-15.
Jeg er i Kbh mandag til onsdag kommende uge, så Kammilla vil besvare jeres opkald i de dage.
Vi har desværre stadigvæk nogle udfald på vores internet, som kan påvirke en telefonsamtale f.eks. Håber
det bliver løst snarest.
Vi har et spændende efterår at se frem til; der er nemlig generalforsamling i år, d.27. september i
Møbelfabrikkens lokaler, kl.18-22 incl spisning. Invitation med tilmelding vil komme ud til jer snarest
snarest & i følge vedtægterne.
Hele bestyrelsen er på valg, og der er mulighed for at få nye kræfter ind, som kunne tænke sig at
være med til at præge BUPL Bornholms stadige positive udvikling, både økonomisk & fagligt. Man
kan skrive til mig hvis man har interesse i bestyrelsesarbejdet, og har spørgsmål til det. I kender
måske også nogle af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, som I kan forhøre Jer hos. Jeg håber
virkelig at vi kan have en bestyrelse der dækker vores område bredt, lige pt savnes der
repræsentanter fra 0-6 års området, og for det private område. så kom endelig ud af busken, hvis I vil
være med til at gøre en forskel for vores medlemmer på Bornholm.
I må også meget gerne sætte kryds i kalenderen d.20. september, hvor vi har et fælles
medlemsarrangement på tværs af FTF & LO, med psykolog Dorthe Birkmose. Der kommer invitation ud i
start af næste uge. Det vil foregå i sygeplejerskernes lokaler på Store Torv i Rønne.
Min ynglings administrative medarbejder Kammilla, har valgt at satse full time, på sin selvstændige
virksomhed, og har derfor sidste arbejdsdag d.31. august. Det er vi alle frygtelig kede af, da Kammilla, har
været en stor hjælp for mig personligt, som daglig leder af BUPL Bornholm, og ikke mindst for bestyrelsen &
vores TR´er. Vi ønsker selvfølgelig Kammilla al mulig held & lykke fremover.
Vi har et jobopslag klart, som bliver lagt ud på vores hjemmeside, facebook side, og sendt til HK, så vi kan få
ansat en ny & forhåbentlig lige så dygtig administrativ medarbejder snarest muligt.
Rigtig god weekend til Jer.

