NYT FRA KONTORET
Fredag den 1. februar 2019
Hjemvendt efter en dejlig ferie, med ny energi.
Det var dog en kedelig start med nedbrud af vores net, hvilket gjorde at vores telefoner på kontoret ikke
fungerede i går & heller ikke i dag, da jeg ikke har fået noget at vide fra IT om at det skulle være fikset. Vi
håber mandag er dagen hvor det tjør igen. Derfor har vi omstilling på til min mobil i disse dage. Vi kan
kun arbejde på eksternt net, og klarer derfor opgaverne hjemmefra i dag.
Vi har også mistet et medlem i denne uge, Henrik Jørgensen. Han var lige kommet tilbage i vores TR
gruppe, som TR suppleant for Nete i Rønne Børneasyl. Henrik var TR på Heldagsskolen, da jeg blev ansat
der tilbage i 2007. Jeg sender en buket til hans begravelse/bisættelse fra BUPL Bornholm. Vi har lige på
seneste bestyrelsesmøde besluttet hvordan vi gør i sådanne situationen; Vi kan selvsagt ikke sende til
ALLE medlemmer der afgår ved døden – da det er umuligt at holde øje med, men har et medlem været,
eller er aktiv i BUPL Bornholm, som TR, bestyrelsesmedlem, o lign. Sender vi en sidste hilsen. Vi er dog
afhængig af Jeres hjælp hér, da vi jo hver især har kortere eller længere tids erfaring i BUPL regi, så hvis I
er obs på at vi har mistet et medlem som har gjort en indsats, skriver I til mig, & jeg sørger for at de får
en sidste hilsen fra os.
Det er året hvor vi har ekstra fokus på arbejdsmiljøet, og jeg må bare konstatere, at det er hårdt derude.
Flere medlemmer er så presset, at de må sygemelde sig. Jeg har i dag to samtaler med sådanne
medlemmer, og jeg vil selvfølgelig informere AMR & TR, hvad der er udfordringerne, så det kan bringes
op i de respektive MED udvalg, hvor der også er fokus på dette. Vi må ikke acceptere kritisable forhold,
uden at gøre opmærksom på det højere oppe i systemet, så lad os hjælpes ad, med at få sagt det højt,
når det ikke kører som det skal derude!
Det var ordene for i dag.
Rigtig god weekend.
Rie

