Dato:

8.december. 2020

Deres ref.:
Vor ref.:
Sagsbeh.:

IHJ/JGA/JPU/BTB

Referat - Bestyrelsesmøde den 11. december 2020 kl. 9.00-12.30
hos dig selv hvor du er

OBS – mødet foregår på Teams!!!!
Der vil være kaffe/the og brød fra kl. 8.30. Det sørger du selv for
Indkaldte:, Hanne Raahauge, Henriette Nygaard, Ivan H. Jensen, Johnny Gaardsdal, Jonna Uhre,
Tina Damgaard, Maja Berggaard Hansen, Vibeke Møller Pedersen, Susie Roland Mikkelsen, Britta
Kristine Bundgaard, Jon Nielsen, Christina Brøchner, Pernille D. Marcussen, Patrick Nordskov.
Afbud: Knud Bjerre Sloth, Louise BK. Pedersen
Tilstede:

0. Formalia.
Godkendelse af dagsorden og oplistning af sager til orientering.
Beslutning:

Politisk status ved Formanden : Minimumsnormeringer – Vilkårsundersøgelse.
I forhold til minimumsnormeringer vedlægger vi foreløbige tal på udregninger til de enkelte kommuner.

00. Referater siden sidst.
Bestyrelsesmøde: 22.10
HB Møde: 28+29.10 og 10.12.
Beslutning: Bestyrelses Referat godkendt
Jonna refererede fra sidste HB-møde.

Sager til beslutning:
01. Er der en uenighedskultur i BUPL MidtVestjyllands bestyrelse? UDSAT TIL FYSISK
MØDE

BUPL MIDTVESTJYLLAND

E-mail: midtvestjylland@bupl.dk • Hjemmeside: www.bupl.dk/midtvestjylland
STATIONSVEJ 8A • 7500 HOLSTEBRO
TELEFON 35 46 55 55 - FAX 35 46 55 75

Historik. Der blev på generalforsamlingens talerstol udtrykt en bekymring for, at man i BUPL
MidtVestjyllands Bestyrelse ikke måtte være uenige med daglig ledelse. Der har været enkelte henvendelser fra medlemmer der drejer sig om det samme.
Indstilling: DL Indstiller at vi tager en generel drøftelse af kulturen i bestyrelsen og håndtering af
uenigheder, med henblik på at drøfte dybere forventninger til hinanden på det udvidede bestyrelsesmøde i marts. Vi beslutter at give dette punkt god tid på martsmødet.
Beslutning:
Handlinger:
Bemærkninger:
02. Årskalender og Årshjul - 1. behandling
Historik: Vi skal have sat temaer og emner på næste års bestyrelsesmøder.
Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager en bred drøftelse af hvilke temaer der skal drøftes
hvornår – herunder det 2 dages møde i marts. Så træffes der endelig beslutning til januar.
Temaerne på kongressen skal tænkes ind – men der kan være særlige ønsker bestyrelsen ønsker at
sætte fokus på.
Beslutning:
Handlinger: Årshjul er vedlagt dagsordenen.
Bemærkninger: Arbejdet fra Ungdomsringen kan evt. inddrages i det forestående arbejde med
skole-fritidsområdet. Projektet om at være tættere på medlemmerne, skal der følges op på.
Kommunegennemgang fortsætter.
Kommunalvalget vil også indgå i bestyrelsesarbejdet i 2021.
Vi vender uddannelsesdebatten – hvordan er deltagelsen for bestyrelsen. Sædvanligvis frikøbes bestyrelsen til begge dage.
Vedr Pædagogikkens dag d 9 okt følges man ikke som bestyrelse, men fokus er i stedet, at få sine
kolleger med. Evt kan bestyrelsesmedlemmerne få en opgave ved en af standende.
03. Evaluering af Kongressen
Historik: For første gang har der været digital kongres og livestreaming til alle. – Hvordan var det?
Indstilling: Til drøftelse
Behandling af sagen: Plenum
Beslutning:
Handlinger:
Bemærkninger: En meget anderledes kongres, der trods alt fungerede fint. Manglede lidt fornemmelse af de andre. Fik alle taletid nok til personvalgene. Det var uheldigt at man ved afstemningerne kunne se hvad de foran-siddende stemte.
Det var en rigtig fin mulighed, at man kunne tilgå kongressen virtuelt. Ca 1000 personer har tilgået
kongressen virtuelt.
Fysisk anstrengende dag 2 uden pauser. Ca 25% synes det digitale fungerede mindre godt.
Den samlede evaluering af kongressen bliver vedlagt referatet.

Sager til drøftelse
04. Rekrutteringsstrategi på – temadrøftelse UDSAT til FYSISK MØDE
Historik.: Vi skal sikre at der er pædagoger nok i det midt og vestjyske i fremtiden.
Det kræver at vi bevidst arbejder på at rekruttere til uddannelsen.
Indstilling: Jonna og Marlene kommer med oplæg.
Beslutning.:
Handlinger:
Bemærkninger:

05. OK 21 – Fælles krav udtaget – fokus på fritvalg.
Beslutning.:
Handlinger:
Bemærkninger: Johnny gennemgår OK slides – Forhandling-fællesskabet har godkendt kravene, og
tidsplanen er lagt. Større diskussion omkring fritvalgs-ordningen – mange både medarbejder og lederperspektiver.
Slides bliver ikke vedlagt, da der stadig skrives på papirerne.

Sager til orientering:
06. Brancheindsats om arbejdsmiljø på skole fritidsområdet.
Bemærkninger: Britta orienterede om den målrettede indsats på skoleområdet – i vores område er
Skive og Holstebro kommune udvalgt.
07. Forventet regnskab 2020
Bemærkninger: Orientering givet. I regnskabet afspejler det sig meget tydeligt at corona har betydet meget i 2020. Mange aflyste arrangementer, og manglende mulighed for at mødes med medlemmer forventes at resultere i et overskud på omkring 1 mio. Samtidig skal der næste år afregnes for
de indefrosne feriepenge.
08. Nyt fra Lederforeningen
09. Nyt fra PLS
10. Punkter til kommende møde(r).
11. Eventuelt.
FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation ) Pladserne i bestyrelse og forretningsudvalg er fordelt:
FH Herning – Ikast Brande: Ivan
FH Viborg Skive: Johnny. FH Vestjylland: Britta
Daglig ledelse

