Dato:

12.dec. 2019

Deres ref.:
Vor ref.:
Sagsbeh.:

IHJ/JGA/JPU/BTB

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. december 2019 kl. 9.00-14.00
hos BUPL MidtVestjylland, Stationsvej 8A, 7500 Holstebro
Der vil være kaffe/the og brød fra kl. 8.30.
Specielle bemærkninger: Der er julefrokost kl. 14.00
Indkaldte:, Britta Bundgaard, Diana Dalmose, Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Ivan H. Jensen, Johnny Gaardsdal, Jonna Uhre, Knud Bjerre Sloth, Tina Damgaard, Maja Berggaard Hansen,
Vibeke Møller Pedersen, Louise B.K. Pedersen, Sanne Rohde, Susie Roland Mikkelsen og Astrid
Jensen.
Afbud: Astrid Jensen, Sanne Rohde
Tilstede:
Projektgruppen deltager under pkt. 1 – Jon, Kirsten, Henrik

0. Formalia.
Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.
Beslutning: Godkendt

Politisk status v. formanden.
Der gives plads til en længere drøftelse af BUPLs strategi efter, at et flertal har indgået en finanslovsaftale med minimumsnormeringer som lov.

Formand Ivan Holck Jensen gennemgik finansloven om minimumsnormeringer med
fokus på 1,6 milliarder plus forældrebetaling.
Pædagoguddannelsen får tilført yderligere 46 millioner.
Bestyrelsen havde en god drøftelse af de udfordringer og muligheder der ligger i den
nylig indgået finanslov.
00. Referater siden sidst.
Bestyrelsesmøde: 15.11
HB:19.11 og 21.11
Beslutning: Johnny Gaardsdal og Jonna Uhre gav referat fra HB mødet.
Handlinger: ingen
Bemærkninger: Bestyrelsesmedlemmer har modtaget kalenderinvitation til næste års møder for bestyrelsen. Kalender medsendes dette referat.

BUPL MIDTVESTJYLLAND

E-mail: midtvestjylland@bupl.dk • Hjemmeside: www.bupl.dk/midtvestjylland
STATIONSVEJ 8A • 7500 HOLSTEBRO
TELEFON 35 46 55 55 - FAX 35 46 55 75

Sager til beslutning:
01. Vi skal gøre mere sammen – beslutning om prøvehandlinger.
Historik: Projektet har været undervejs i et år og er nu klar til at overgå til praktiske handlinger.
Der er udarbejdet bud på ny TR-uddannelse, prøvehandlinger for sociale arrangementer m.m.
Indstilling:. DL indstiller at projektgruppens indstillinger følges.
Behandling af sagen: Projektgruppen fremlægger de enkelte elementer i plenum. Hele projektgruppen deltager i bestyrelsens behandling af sagen.
Beslutning: Bestyrelsen godkendte handleplanen.
Handlinger: Handlingerne iværksættes.
Bemærkninger: Ros til projektgruppen for et grundigt gennemarbejdet projekt. Projektmodellen kan
bruges i andre sammenhænge.
02. Årshjul
Historik: Bestyrelsen skal hvert år lave et årshjul for næste års temaer og emner.
Indstilling:
Behandling af sagen: Bestyrelsen kommer med emner der ønskes behandlet til næste år, samt særligt tilkendegivelser i forhold til 2 dages mødet i marts. (bilag vedlagt)
Beslutninger: Ud fra de bemærkninger der fremkom på mødet sættes emnerne ind i årshjulet og
derefter besluttes årshjulet på bestyrelsesmødet i januar.
Handlinger: DL færdiggør årshjulet.
Bemærkninger: Generalforsamlingskonceptet har besluttet at beretningen skal være mere visuelt
fremstillet i Lokalposten om Generalforsamling.
03. Lukket punkt
Ivan informerer og orienterer.
Ref.: Formanden redegjorde for punktet og handler udfra bestyrelsens beslutning.

Sager til drøftelse
04.
OK 21 – kongres. Evaluering.
Historik: Der blev for første gang afholdt en OK kongres.
Indstilling: Til drøftelse
Behandling af sagen: Plenum
Beslutning: Hovedbestyrelsesmedlemmerne tager bestyrelsens evaluering med til HB mødet.
Handlinger: Undersøge om vi kan få de dilemmakort m.m. som blev brugt på kongressen.
Bemærkninger: Bruge den inspiration vi fik i workshopsene når bestyrelsen skal beslutte medlemsinvolvering ifm. OK-21.

Sager til orientering:
05. Nyt fra PLS
Bemærkninger: PLS har afholdt Årsmøde og der er valgt ny politisk ledelse i PLS.
06. Nyt fra Lederforeningen
Bemærkninger: ingenting
07. Punkter til kommende møde(r).
Bemærkninger: under årshjulet.
08. Eventuelt
Bemærkninger
Daglig ledelse

