NYT FRA KONTORET
13. november 2020
Siden den sidste ”nyt fra kontoret” er jeg blevet gjort bekendt med at flere som plejer at få disse mails
ikke har modtaget noget siden før generalforsamlingen. Dette er klart en fejl, hvor den ligger er det ikke
lykkedes os at finde ud af – så vi leder stadig efter fejlen.
I mellemtiden vil jeg bede jer som får den om hjælp, fortæl gerne jeres kollegaer at den er kommet. De
kan altid finde den på BUPL’s hjemmeside.
I denne uge har vi døjet lidt med IT problemer. Dette har betydet at vi har været svære at få kontakt
med, både på tlf og mail. Dette arbejder vi også på at få løst.
Af den mere sjove slags, så kan jeg orientere om at vi i den forgangne uge har haft et rigtig godt
arrangement vores lokale pensionist gruppe. De havde et par gode timer på Kunstmuseet, hvor de fik en
rundvisning og en bid brød. Der var en rigtig god stemning og snakken gik lystigt – det er dejligt at selv i
disse tider at kunne afholde et arrangement. Selvfølgelig under sikre Covid19 former.
Når vi snakker Covid19, så er vi klar over at det er noget som fylder i jeres hverdag og gør en del af jer
utrygge. Vi er som sagt klar over det og bringer det med videre der hvor vi kan.
En anden ting der også fylder, er at der på dagtilbud nu mangler en TR og det vil sige at der skal være
valg til den ledige post. Så til dem derude som kunne være interesserede og selvfølgelig er ansat på
dagtilbud, tænk jer om og byd ind. I kan enten kontakte mig på mail hekh@bupl.dk eller de tre
nuværende TR for spørgsmål eller melde jeres kandidatur. Det er vores mål inden jul at kunne udskrive
valg mellem de interesserede, således der snarest efter nytår kan være valgt en ny TR.
En anden god nyhed: Vi har fået tilkendegivelser fra medlemmer der ønsker at stille op til de ikke
besatte poster i vores bestyrelse. Dette kræver jævnfør vores love en ekstraordinær generalforsamling,
så følg med på https://bupl.dk/bupl-lokalt/bupl-bornholm/ hvor vi i næste uge vil annonceres Tid, sted
og indhold for denne ekstraordinære generalforsamling.
God Weekend herfra
M.v.h. Henrik Kofoed Hansen
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