NYT FRA KONTORET
16. april 2021
Hej alle sammen
I mandags var det store flyttedag for os her på kontoret og dagen gik i store træk med at flytte
og komme på plads i det nye lokal på fabriksvej.
Vi fik pakket det meste ud, mens flytte og it-folk løb rundt mellem os. Derimellem skulle der
også være plads til et par elektrikere, samt at hilse på de andre i huset. Sidst på eftermiddagen
var vi dog så meget på plads, at vi så småt kunne komme på nettet og lave lidt mere direkte
medlems relateret arbejde.
Der står stadig et par enkelte kasser, men den store forskel på nye og gamle lokaler er, at de
kommer HELT væk inden for den nærmeste fremtid. Her på kontoret er det oplevelsen, at vi er
faldet godt til og blevet tager godt imod af de andre organisationer. Det er vores overbevisning
at det bliver en kæmpe fordel for både os som ansatte, bestyrelse og ikke mindst jer som
medlemmer.
Vi har allerede haft de første par møder i huset og i næste uge bliver det bestyrelsens tur. Det
er HER I træffer os fremadrettet.
Vi taler stadig overenskomster og det er som de fleste ved fordi turen nu er kommet til de
pædagoger som er organiseret på en privat overenskomst. Her er afstemningen omkring
overenskomst 21 i gang og løber indtil den 26. april.
I lighed med tidligere afholder vi også her et virtuelt medlemsmøde:
https://bupl.dk/arrangement/medlemsmoede-den-private-ok21-digitalt/

Tid: Tirsdag den 20. april kl. 19:00 – 21:00
Sted: Digitalt på Teams

Program:
•
•
•

Velkomst ved BUPL Bornholms formand, Henrik Kofoed Hansen
Birgitte Conradsen, medlem af BUPL’s forretningsudvalg og Næstformand, vil holde et
oplæg om status på OK 21
Mulighed for spørgsmål, Birgitte og Henrik vil forsøge at besvare disse bedst muligt

Ligeledes afholder vi også en lille interne konkurrence institutionerne i mellem. Her vil være en
lille præmie til de første 3 institutioner hvor alle stemmeberettigede har afgivet deres stemme og
sendt os på kontoret et billede herom. Se opslag for detaljer
Vi minder om at, det kun er adressen som er ny, mail og telefoner er det samme.
Det var ordene for denne gang, og så er der kun tilbage at ønske jer alle en rigtig dejlig
weekend.

M.v.h. Henrik Kofoed Hansen
Formand for BUPL Bornholm

