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Dato:
Deres ref.:
Vor ref.:
Sagsbeh.:

IHJ/JGA/JPU/BTB

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. maj 2020 kl. 18.15-19.30
På skype
Specielle bemærkninger: Der foregår på skype.
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: Diana Dalmose
Tilstede: Alle øvrige

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

Politisk status v. formanden.
01. Generalforsamlings forberedelse
Historik: Vi skal have generalforsamling d. 5.10. 2020, hvis alt går vel.
Vi skal derfor i gang med en beretning omhandlende de sidste 2 år. DL har udarbejdet overskrifter
på indhold de er medsendt som bilag. Vi skal gennemgå dem og evt. slette eller tilføre andre temaer.
Indstilling: Til drøftelse
Behandling af sagen: Plenum/Skype
Beslutning: Indholdsdelen til beretning blev godkendt som beskrevet. Budgetforslag 2021-22 – her
udarbejder daglig ledelse og kassereren forskellige scenarier til behandling på bestyrelsesmødet d.
22.6. som skal være med fysisk tilstedeværelse. Her skal iagttages den politiske beslutning om at tilstræbe at gager højst udgør 70 % af budgettet.
Handlinger: Der laves et beretningsnummer af lokalposten, som bestyrelsen ser inden udsendelse.
Bemærkninger: Vi skal være opmærksom på det praktiske og tidshorisonten på generalforsamlingen, inddragelse af TR skal tænkes om, da foråret har forhindret den oprindelige plan.
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02. Budgetopfølgning.
Historik: Vi skal gennemgå status på budgettet og evt. tilrette det. Det bliver specielt at se udsvingene i forhold til 2 måneders Corona krise.
Indstilling:
Behandling af sagen:
Beslutning: Budgettet revideres således, at der opnås balance i forhold til det samlede budget- udfordringen er især gagebudgettet.
Handlinger: Følgende ændres: Fagforeningstilskud forhøjes med 200.000, Best. sænkes med
100.000, fagligt med 100.000, Profession med 100.000 og TR-møder og hverv -med 100.000.
Bemærkninger: Det er især stigningen i gager der ikke er taget højde for i budgettet for 2019 og
2020. Der er indgået ny overenskomst for alle ansatte i perioden. Samt vi har sparet en del i forbindelse med Corona krisen – vi følger op igen i august.

Sager til drøftelse
03. Coronakrisen – Hvordan går det?
Historik: Corunakrisen har nu været en realitet i flere måneder.
Indstilling:
Behandling af sagen: Vi tager en runde og informerer hinanden om den oplevede virkelighed.
Beslutning:
Handlinger:
Bemærkninger: De enkeltes fortællinger hænger godt sammen med vilkårsundersøgelsen og de øvrige input vi får på kontoret.

Sager til orientering:
04. Nyt fra PLS
Bemærkninger:
05. Nyt fra Lederforeningen
Bemærkninger:
06. Punkter til kommende møde(r).
Bemærkninger:
07. Eventuelt
Bemærkninger

Daglig ledelse

