NYT FRA KONTORET
Fredag den 9. oktober 2020
Så blev det tid til et nyhedsbrev fra jeres lokale fagforening.

Der er nu gået næsten to uger siden vores generalforsamling og jeg vil her lige benytte
muligheden for at takke ALLE som dukkede op på aftenen og benyttede sig af deres ret som
medlem til at stemme og dermed give deres tilkendegivelse til hvem de mente fremadrettet
skulle være vores ansigt udadtil. I disse situationer vil der altid være nogle som er tilfredse med
valget og andre som er skuffede. Nu er det så op til mig i tæt samarbejde med bestyrelsen de
næste to år, at arbejde på at ALLE stadig kan se sig afspejlet og repræsenteret i vores
fagforening. Det er en udfordring jeg er sikker på både bestyrelsen og ikke mindst jeg ser frem
til.

Siden vores generalforsamling har den afgående formand, vores administrative medarbejder
Susan og jeg, i tæt samarbejde med forbundet, arbejdet intens på at overgangen bliver så
smidig som muligt, til fordel for de involverede og ikke mindst vores medlemmer. Jeg kan oplyse
at Rie er her oktober måned med. Der er opgaver der skal afsluttes, overdrages og bolde som
skal gribes, således at formandsskiftet påvirker medlemmerne mindst muligt.
Jeg kan oplyse at jeg nu endelig er kommet online, fået adgang til vores IT. Jeg har haft mine
første medlemssager og været til mit første møde i Formandsforum. Her blev jeg efterfølgende
sat ind i så mange sager og procedurer som muligt.

Derudover har jeg lavet et par interviews til medierne, haft kontakt med flere af vores lokale
samarbejdspartnere i de andre faglige organisationer, samt repræsenteret vores medlemmer
som gæst ved det lokale LO’s sidste repræsentantskabsmøde. Her var en af deres opgaver at
nedlægge sig selv, således at de kan blive slået sammen med os andre, i det der bliver til FH
Bornholm. Her skal vi have stiftende repræsentantskabsmøde den 3.november og det arbejde
som kommer til at ligge her glæder jeg mig personligt rigtig meget til.

Jeg vil dog ikke lægge skjul på at vi har en stor opgave foran os. Det lykkedes ikke at få valgt
en ny næstformand, et hovedbestyrelsesmedlem og en kritisk revisor. Så hvis der sidder nogle
stykker derude som kunne have lyst og overskud til at deltage i det faktisk spændende arbejde i
vores bestyrelse til fordel for vores medlemmer. Så skal i endelig og snarest henvende jer til
mig eller kontoret. Bestyrelsen sætter sig sammen for første gang den 26. oktober og her ville
det være rart hvis vi allerede der har nogle interesserede. Vi ER en fuldgyldig bestyrelse, så vi
kan i princippet godt fortsætte som nu, men vil man have indflydelse på vores arbejde, så er det
nu man skal byde ind.
Når det så er sagt så glæder jeg mig til at påbegynde arbejdet med bestyrelsen og arbejdet
med at komme ud og møde jer på jeres arbejdspladser mm.

Dette var det første nyhedsbrev fra mig som formand for BUPL Bornholm. Nyhedsbrevene vil
som udgangspunkt komme ugentligt, dog vil de formentlig ikke blive helt så lange som dette.
HUSK: kontoret er lukket i uge 42, men at vi kan træffe på telefon og mail mellem kl.9-12 hele
ugen.

Mvh. Henrik

