Referat
Digital generalforsamling i BUPL Sydjylland d. 8. oktober 2020

Velkomst v/Jonna Jul Gudmundsen:
Jonna Jul Gudmundsen bød velkommen til en anderledes generalforsamling, som i år blev afholdt digital på grund af corona.
Der var praktisk information, test af teknikken, kameraer og instruktion i brug af det elektroniske
stemmeudstyr.

Valg af dirigent til BUPL-A-kassen og BUPL Sydjylland:
Kjeld Christensen

Valg af referent til BUPL-A-kassen og BUPL Sydjylland:
Rikke Anette Hille

Godkendelse af forretningsorden, dagsorden og varsel for BUPL-A-kassen og BUPL Sydjylland:
Forretningsordener og dagsordener blev godkendt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingerne var indvarslet korrekt.

A-kassens generalforsamling:
Lasse Porsgaard Birkelund fremlagde A-kassens beretning.
Han oplyste, at der var en stigning af ledighed på grund af corona, men dog begrænset, da mange
pædagoger fik andre opgaver, de kunne løse i institutionerne. A-kassen forventer, at ledigheden
vil falde over nogle år og de vil have en målrettet indsats overfor nyledige bl.a. med A-kasseforsøget og et Traineeprojekt.
Der var ingen indkomne forslag og beretningen blev godkendt.

Valg af 2 delegerede og 2 suppleanter:
Delegerede:
Lasse Porsgaard Birkelund

Genvalgt

Mette Tolstrup

Genvalgt

Suppleanter:
1. Michael Juul Thorup

Genvalgt

2. Merete Wittrup Lauesen

Genvalgt

Nyt fra PBU:
Det har været et turbulent år, hvor aktiemarkedet faldt og pensionsformuen svandt på grund af
corona, men markedet har rettet sig og det ligger højt nu.
A-kassens generalforsamling afsluttes.

BUPL Sydjyllands generalforsamling:
Bestyrelsens mundtlige beretning v/Jonna Jul Gudmundsen, Michael Juul Thorup og Ulla
Koustrup:
Jonna Jul Gudmundsen fortalte, at der er sket meget de seneste to år. Der har været en stor indsats for minimumsnormeringer. Det har været et turbulent år med corona og det blev pludselig en
ny hverdag i skole og dagtilbud. Der var masser af udfordringer, men deraf også mange positive
erfaringer, tid til nærvær, udeoplevelser og bare være sammen med børnene på deres præmisser.
Pædagogerne har været uundværlige som frontpersonale.
Hun kom derudover også ind på OK21, som er fagforeningens fundament. I sensommeren har
der bl.a. været afholdt ringeaftener og foretaget undersøgelser om krav til forhandlinger, hvor der
bl.a. er fokus på ligeløn.
Michael Juul Thorup fortalte om minimumsnormeringer i 0-6 års alderen. Der har været landsdækkende demonstrationer, herunder forældredemonstration og bamsedemonstration
Han kom ind på arbejdsmiljø, herunder støj og indeklima. De har et tæt samarbejde med AMR.
og der bliver afholdt temadage, medlemsmøder og konferencer for AMR.
Ulla Koustrup fortalte om TR uddannelsen. Det er vigtigt at kunne tilbyde uddannelse til nyvalgte tillidsrepræsentanter, da der er mange nye forhold og krav. De er bindeleddet mellem

pædagoger og arbejdspladsen. Derfor har BUPL valgt at udvide TR grunduddannelsen med flere
dage.
Hun kom ind på skole og fritidsområdet, hvor pædagogerne er under stort pres med bl.a. dårlige
normeringer. Der har været en stor stigning af udmeldelse blandt børn og unge på grund af corona. BUPL arbejder på et projekt, som skal afdække om ressourcerne flyder fra fritidsdelen til
undervisning. Vi har brug for stærke fritidstilbud, hvor der skal være tid til forberedelse og fordybelse.

Spørgsmål fra stuerne:
”Hvordan vil BUPL sikre en pædagogandel på 80 procent?”
Jonna Jul Gudmundsen forklarede, at de løbende holder møder med de enkelte parti i byrådene i
de enkelte kommuner. Der vil være en massiv indsats både lokalt og landsdækkende.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Regnskab 2018 og 2019 samt budgetforslag 2021 og 2022:
Merete Wittrup Lauesen fremlagde det skriftlige regnskab og budget, som også er tilgængeligt
på BUPL´s hjemmeside. Hun gennemgik likviditet og egenkapital.
BUPL Sydjylland har valgt at investere i grønne og bæredygtige tiltag, bl.a. belysning og økologi. Der har været lavere omkostninger bl.a. på grund af mindre forbrug i porto, da vi er gået
over til Min Side. Coronaen har også påvirket økonomien, som ses på arrangementer, fysiske
møder og kørsel.
Hun takkede de kritiske revisorer for samarbejdet. Rene Byriel Christensen fik en ekstra tak, da
han valgte ikke at genopstille.
Regnskab og budgetforslag blev enstemmigt vedtaget ved to separate afstemninger.
Der var ingen indkomne forslag.

Kongres 2020:
Mette Tolstrup fortalte om Hovedbestyrelsens arbejde. Fælles om fællesskabet kendetegner de to
forgange år. BUPL flyttede i 2019 sammen med PBU og A-kassen og de ville gerne skifte navn.
Det blev nedstemt, og BUPL hedder stadig Børne og Ungdomspædagogernes Landsforbund.
Hun gennemgik professionsstrategi, de fem prøveforhandlinger, podcasts, OK21, minimumsnormeringer og kompetencefond.
Lasse Porsgaard Birkelund fortalte, at der er nedsat servicetjek af BUPL´s love med 27 administrative forslag. Han gennemgik derefter de forskellige konkrete lovændringsforslag.

Valg:
Der var en kort præsentationsrunde af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der var kampvalg til bestyrelsesposterne, da Søren Wiggers valgte at opstille. Hans skriftlige præsentation til kandidatposten blev læst op i salen.

Valg af formand
Jonna Jul Gudmundsen

Genvalgt

Valg af næstformand
Ulla Koustrup

Genvalgt

Valg af kasserer
Merete Wittrup Lauesen

Genvalgt

Valg af 2 HB-medlemmer
Lasse Porsgaard Birkelund

Genvalgt

Mette Tolstrup

Genvalgt

Valg af 2 suppleanter til HB
1. Michael Juul Thorup

Genvalgt

2. Dorrit Margrethe Knudsen

Genvalgt

Valg af 3 lønnede tillidsrepræsentanter
Mette Tolstrup

Genvalgt

Lasse Porsgaard Birkelund

Genvalgt

Michael Juul Thorup

Genvalgt

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Anne Grete Bue Ryneld
Mette Damkjær
Hauke Paulsen
Tina Kjær Fentz
Helle Secher Kiib
Per Andersen
Joan Ladegaard Brandsborg
Bente Susanne Plauborg
Bonnie Fjord
Søren Wiggers

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Nyvalgt

Valg af 5 suppleanter til bestyrelsen:
1. Trine Bjørn Nothlev

Nyvalgt

2. Jens Peter Løvendahl

Nyvalgt

3. Mette Elbæk Nielsen

Nyvalgt

4. Alex Zakaria

Nyvalgt

5. Dan Kærslund Jensen

Nyvalgt

Valg af 24 kongresdelegerede:
1. Jonna Jul Gudmundsen
2. Ulla Koustrup
3. Merete Wittrup Lauesen
4. Lasse Porsgaard Birkelund
5. Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen
6. Michael Juul Thorup
7. Dorrit Margrethe Knudsen
8. Anne Grete Bue Ryneld
9. Mette Damkjær
10. Hauke Paulsen
11. Tina Kjær Fentz
12. Helle Secher-Kiib
13. Per Andersen
14. Joan Ladegaard Brandsborg
15. Karin Bremer
16. Alex Zakaria
17. Bente Susanne Veje Plauborg
18. Bonnie Fjord
19. Søren Wiggers
20. Jens Peter Løvendahl

21. Dan Kærslund Jensen
22. Mette Nielsen
23. Trine Bjørn Nortlev
24. Kim Printz Ringbæk

Valg af 3 suppleanter for kongresdelegerede:
1. Annika Hundebøl Sørensen

Nyvalgt

2. Fie Ellerskov Møller

Nyvalgt

3. Lene Kofod Andreasen

Nyvalgt

Valg af 2 kritiske revisorer:
Kim Printz Ringbæk

Genvalgt

Filip Bekic

Nyvalgt

Valg af 2 suppleanter for kritiske revisorer:
Ingen valgte.

Afslutning:
Jonna Jul Gudmundsen afsluttede den digitale generalforsamling. Hun bød den nye bestyrelse
velkommen. Hun sagde tak til afgående bestyrelsesmedlemmer og kritisk revisor samt en tak til
dirigenten, de ansatte, alle i stuerne og AV-center.

Kjeld Christensen

Rikke Anette Hille

_______________________________

_____________________________

Dirigent

Referent

Jonna Jul Gudmundsen

________________________________
Administrativ ansvarlig

