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Hej alle sammen
Oktober er snart slut og tiden flyver afsted i rasende fart. Det kender i garanteret alt til ude på
jeres respektive arbejdspladser.
Her på kontoret har fokus været på medlemskontakt, møder i forbundet og møder med de
forskellige samarbejdspartnere vi har. Alt dette i en tid hvor covid19 fortsat fylder rigtig meget af
vores hverdag.
Jeg er bevidst omkring at covid19 kan være en kilde til mange udfordringer på jeres
arbejdspladser og jeg står selvfølgelig på lige fod med andre spørgsmål til disposition hvis i har
brug for det. Ellers må jeg henvise til at i efterlever kommunens anvisninger bedst muligt.
Her på kontoret giver det udslag i at vi prøver at skemalægge os ud af det, så vi ikke er for
meget på kontoret samtidig. Vi bestræber os på at der er en i hele åbningstiden, men må også
erkende at grundet covid19 og regeringens opfordring til at arbejde hjemmefra når muligt, gør at
der kan opstå huller i forhold til bemanding af kontoret. Vi kan dog altid kontaktes på mail og tlf i
åbningstiden. Her har i så mulighed for at aftale et fysisk møde, således at i ikke behøver at gå
forgæves.
Ved besøg hos os på møbelfabrikken er det fra torsdag 29.nov. obligatorisk at bære
ansigtsmaske eller visir.
Vi har i går haft vores første bestyrelsesmøde med den nye bestyrelse. Dette blev af hensyn til
covid19 holdt via Teams og det fungerede rigtig fint. Her var et af de store samtaleemner
sammensætningen af vores bestyrelse.
Faktum er at vi stadig mangler en Næstformand, et Hovedbestyrelsesmedlem og en
kritisk revisor. Herudover kunne vi godt bruge et par suppleanter.
Vi i bestyrelsen vil derfor endnu engang opfordre til, at har man den mindste mulige
interesse eller nysgerrighed omkring det, så kontakt mig på hekh@bupl.dk og så får vi en
snak omkring hvad de poster kan indebære af opgaver.
Bestyrelsen og jeg har det håb at vi inden Kongressen den 26 og 27 november, kan have
afholdt ekstra ordinær generalforsamling og gennemført valg til disse poster.

Det er vigtigt at vi får valgt personer til disse poster, for derved at kunne betjene jer bedst
muligt.

Her til sidst vil jeg blot minde jer om, at har i udfordringer i skal have hjælp til, så brug jeres
AMR, TR eller mig. Hvis vi ikke høre om det, så kan vi ikke gøre noget
Mvh Henrik

