Dato:

18. feb. 2020

Deres ref.:
Vor ref.:
Sagsbeh.:

IHJ/JGA/JPU/BTB

Referat bestyrelsesmøde den 24. Februar 2020 kl. 9.00-16.00
hos BUPL MidtVestjylland, Stationsvej 8A, 7500 Holstebro

Der vil være kaffe/the og brød fra kl. 8.30.
Specielle bemærkninger:
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: Sanne, Louise, Henriette & Hanne.
Tilstede: Tina Damgaard fra 11.30, Vibeke M. Pedersen, Diana Dalmose, Ivan H. Jensen, Johnny
Gaardsdal, Jonna Uhre, Knud Bjerre Sloth, Maja Berggaard Hansen, Susie Roland Mikkelsen og
Astrid Jensen og Britta Kristine Bundgaard.

0. Formalia.
Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.
Beslutning: Dagsorden er godkendt.

00. Referater siden sidst.
Bestyrelsesmøde: 29.1.
HB: 5. og 6. februar.
Beslutning:
Handlinger: Referat fra 2 dages HB Møde.
Bemærkninger: Referat bestyrelsesmøde 29 januar – godkendt.

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

Politisk status ved formanden
Minimumsnormeringer: Status og BUPL´s udmeldte tal er sendt ud i pressemeddelelse til alle områdets aviser. Kommunernes tal ser lidt anderledes ud. De fleste af vores kommuner er begyndt at
ansætte. Obs på stillingsopslag der henvender sig til både pædagoger og Pa-uddannede, hvor vi
gennem tillidsrepræsentanter og medlemmer skal holde fokus på faglighed og profession i stedet for
isoleret at se på flere hænder, når der ansættes. Særligt fokus på de nyuddannede, der kommer uden
erfaring, og kan opleve, at blive fravalgt på dette. Institutioner skal i højere grad have en oplevelse
af, at se sig selv som uddannelsesinstitution.
Fremover kommer bestyrelsen på maillisten, når der sendes pressemeddelelser ud.

Sager til beslutning:
01. Program for 2 Dages mødet i marts – praksisoplæg fra bestyrelsen.
Historik: På dag 2 på mødet er temaet hele dagen – skole -fritid. Området trænger til at blive mere
synligt. Det handler ikke kun om daginstitutioner i BUPL. Kjeld fra forbundet kommer formiddag
og giver et overblik over hvad der rører sig lige nu i hele landet og centralt i forbindelse med den
nye mia. til folkeskolen. Hvad er de overordnede udfordringer for BUPL og for den enkelte pædagog i skolen.? Vi skal ligeledes inddrage den store viden der lige pt. er i bestyrelsen.
Indstilling:. Det indstilles at der er 2 bestyrelsesmedlemmer på skoleområdet der giver en praksisfortælling der beskriver de udfordringer de som pædagoger står overfor og hvor det kan være relevant at efterspørge sin fagforening. Både på det professionsmæssige – men også det rent ”overenskomst/regelmæssige”.
Behandling af sagen: Plenum
Beslutning: Maja vil lave et mini-oplæg omkring praksis for skole-pædagoger. Vibeke supplerer.
Handlinger: Det foreløbige program vedtages, og et endeligt program følger.
Bemærkninger: Birgitte Conradsen vil om eftermiddagen berette omkring status vedr FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) OBS på placeringen for det udvidede møde på Skarrildshus.

Sager til drøftelse
02. Regnskab 2019 – og drøftelse af minus renter i banken
Historik: Der er gået endnu et år i den 2-årige periode og vi kigger på regnskabet for 2019.
Der er samtidig kommet oplysninger om at vi skal betale minusrenter i banken. Hvis der er nyt fra
Hovedkasseren skal der tages stilling til om vi skal nedbringe indestående i banken for at undgå at
betale minusrenter.
Indstilling:
Behandling af sagen: Regnskabet gennemgås.
Beslutning: Budgettet revideres på maj mødet med baggrund i øgede lønudgifter og TR-kurser.
Handlinger:
Bemærkninger: Budgetopfølgning i maj på 2020 budget. Ift. minusrenter venter vi på svar fra hovedkasser, derudfra besluttes der om der skal afdrages ekstra på gæld.
03. Kommunegennemgang ( aftalt kl. 9.30 efter referater fra BM og HB)
Historik: Bestyrelsen ønsker at få en gennemgang af alle 8 midtvestjyske kommuner – denne gang
Ikast-Brande.
Indstilling

Behandling af sagen: FTR og Faglig konsulent gennemgår kommunen og der kan efterfølgende stilles spørgsmål.
Beslutning:
Handlinger:
Bemærkninger: Faglig Konsulent Kirsten Kronborg og FTR Kirsten Skjødt gennemgik kommunen
ud fra listen over emner vedrørende kommunen. God gennemgang der gav et godt billede af Ikast
Brande kommune set fra BUPL og medlemmernes side.

04. Kontorsituationen
Historik: Som aftalt i oktober gøres der status – hvor er vi?
Indstilling:
Behandling af sagen:
Beslutning:
Handlinger:
Bemærkninger: Daglig Ledelse oplyser på bestyrelsesmødet, at der ledes efter en ny kandidat til
Kassererposten i MidtVestjylland til generalforsamlingen 5 okt 2020.

Sager til orientering:
5. Vi skal gøre mere sammen – status.
Historik: Projektet skal op til alle bestyrelsesmøder
Indstilling:
Behandling af sagen:
Beslutning:
Handlinger:
Bemærkninger: Sangaften i Skive blev drøftet – en god oplevelse for alle
6. Nyt fra PLS
Bemærkninger: Ingen bemærkninger
7. Nyt fra Lederforeningen
Bemærkninger: Forårstræf d.11 marts – pt 65 tilmeldte. Der er påbegyndt en evalueringsproces ift
til ansættelsen i efteråret 2018 af en ledersagsbehandler i midtVestjylland
8. Punkter til kommende møde(r).
Bemærkninger:
9. Eventuelt
Bemærkninger: Kulturcirklen har billetter til overs, ca 40 stk. Forestilling i Herning. Bestyrelsen
og de der har siddet i forskellige arbejdsgrupper tilbydes billetter. Frist til 16 marts næste bestyrelsesmøde.
Vi gør igen opmærksom på pædagogisk træf i Odense d 16 april. Der er opslag på FB og på TRmøderne. I Lokalposten ses planen for den fælles bustransport, som starter både i Skive og i Lemvig.
I forbindelse med det nyligt afholdte SORØ-møde har vi haft en lokal skolepædagog fra Rødkærsbro skole.
Daglig ledelse

