NYT FRA KONTORET
Fredag den 12. juni 2020
Hej alle sammen,
Endnu en uge er gået & vi nærmer os med hastige skridt sommerferien.
Jeg kan forstå at der på CenterMED er præsenteret en del spareforslag & der er virkelig noget
vi skal være obs på. Det er vigtigt at vi i denne forbindelse får hjulpet hinanden med at
kvalificere vores repræsentanter i de to centre, så de kan sende de rette informationer videre i
forhold til de konsekvenser der vil være ved de forskellige spareforslag.
Vi har i denne uge haft bestyrelsesmøde, hvor vi har mødtes face to face første gang siden
Coronalukningen. Det var rigtig rart, og vi igen kunne mødes og få talt om alt det der er sket &
kommer til at ske resten af året. Vi har et par medlemsarrangementer I blev snydt for i foråret,
som vi skal have nye datoer på – det ene har vi dato på: Thomas Milsted kommer
d.9.september, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Invitation & info omkring tilmelding
kommer ud i starten af august. Det andet medlemsarrangement skal vi også få afholdt inden
årsskiftet – det bliver nok i november, og nærmere info omkring dette tilgår også efter
sommerferien.
Den 1. oktober har vi Generalforsamling i BUPL Bornholm, og vi har rigtig meget brug for, at der
er nogle af Jer der kunne være interesseret i bestyrelsesarbejdet, da der er pladser nok & jeg
mangler en næstformand
Ring & skriv endelig til mig hvis I vil vide mere om dette arbejde.
Der har været nogle ansatte i BRK der har været på ferie i Sverige i pinsen, og det koster så 14
dage i karantæne uden løn. Det er noget I skal være opmærksomme på her i sommerferien
også, hvis I påtænker at rejse nogle steder hen, så skal det kun være til de lande der nu er
åbne grænser til fra på mandag; Norge, Tyskland, Island & Færøerne. Der kan diskuteres
meget om dette er rimeligt & hvad hvis det er ens eget sommerhus osv.
Vi har TR & AMR møde d.22 juni, hvor vi vil evaluere hele denne periode med Coronalukning,
genåbning m.m. så vi kan gøre opmærksom på til kommunen & politikerne hvad der fungerede
& som var godt & som vi skal blive ved med, men også de ting der ikke lige fungerede & hvad vi
så har lært af det.
Til sidst vil jeg ønske Jer en god weekend.
Mange hilsner, Rie

