REFERAT – BUPL BORNHOLM
Bestyrelselsesmøde

Mødested: Møbelfabrikken, Gl. Rønnevej 17A, 3730 Nexø
Dato: 07.05.2018
Tid: Kl. 09.00 – 13.00
Afbud: Henrik
Tilstede: Rie, Anni, Kristian, Helle, Lars, Peter
Referent: Kammilla

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
Gensidig orientering,
Orientering fra HB & FF
Orientering om PBU på Bornholm (Rie)
Drøftelse og beslutning af forretningsorden for BUPL Bornholm (Se bilag)
Budget
Evt.

1. Godkendelse af referat
Referat:
Referatet er godkendt og bliver lagt på hjemmesiden

2. Gensidig orientering
Referat:
Formanden orienterer om, at vi er lettede og glade over at der er kommet et forlig. Det har
været godt, at vi har fået opdateret alle oplysninger, og kommunikationen til medlemmerne
har efter vores opfattelse været god.
Det er vigtigt at få en høj stemmeprocent til urafstemningen, og derfor kommer Lars fra FU
og fortæller om forliget og også om de lokale forhandlinger. Det er aftalt at han kommer til
et møde den 23. maj, hvor TR´erne indkaldes og forbundet betaler for frikøbet.
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Der kom forskellige forslag som f.eks. at lave det til et medlemsarrangement i forbindelse
med urafstemningen, og. Rie taler med TR´erne og finder ud af hvad der vil virke.
Rie orienterer om hvor mange sygefraværssamtaler og sager der er i gang på nuværende
tidspunkt på Bornholm.

3. Orientering fra HB & FF
Referat:
Kristian orienterer om møderne fra HB har handlet meget om OK18. Kristian tager til møde
på onsdag, hvor det endelige forlig bliver fremlagt.
Rie orienterer fra FF. Rie tog over til forligskontoret, og deltog i arrangementerne lige efter
at forliget var indgået. Det var en god stemning, og man mærkede virkelig fællesskabet og
hvordan alle stod sammen.
Rie deltager i møde onsdag i FF, hvor der også orienteres om det endelig forlig, samt alm.
Punkter på dagsorden.
Til Folkemødet skal der spilles et normeringsspil, som giver et billede af hverdagen og
udfordringerne her, i forhold til bemanding. Der skal findes en leder, der ønsker at vise
deres billede i institutionen og som samtidig har lyst til at spille spillet til Folkemødet.
Tanja fra Mariehønen i Østermarie, Helle taler med hende og vender retur.
Helle orienterer fra LLB møde i fredags.
De har udfordringer med at finde en relevant oplægsholder til deres årsmøde den 14.
september 2018 og forslag modtages meget gerne.
I fremtiden sættes LLB orientering under dette punkt.

4. Orientering om PBU på Bornholm
Referat:
Vi har Susanne Frederiksen delegeret, og Anni Bech som suppleant til PBU Bestyrelsen..
Der er 2 møder om året, og inden næste møde den 7. november 2018, inviteres den
delegerede med til bestyrelsesmøde, for at kunne drøfte dagsorden, så der kan tages
relevante ting med fra Bornholm.
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5. Drøftelse og beslutning af forretningsorden for BUPL Bornholm
Referat:
Forretningsorden er gennemgået, tilrettet og besluttet. Forretningsorden lægges online og
link deles med bestyrelsen.

6. Budget
Referat:
Budgettet ser fortsat godt ud, og der er overskud på ca. 100.000 kr. Gælden afvikles
løbende, der mangler at blive bogført for 3 måneder inde fra Forbundet og vi skylder nu
125.000 kr.

7. Evt.
Referat:
Der igangsættes og laves et forslag til en medlemstilfredshedsundersøgelse, hvor der
blandt andet undersøges hvilke typer medlemsarrangementer vores medlemmer ønsker.
Samt at undersøge om medlemmerne er tilfredse og om kommunikationsrammerne
fungerer.
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