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KS-møde  
Torsdag d. 3. september 2020,  

Kl. 13.00 -15.00 
Tilstede: Christian J., Christian T., John og Cindy 

Afbud:  Signe 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Nyt punkt 6 - Kongres 

2.  Spørgsmål til udsendt 

materiale fra BLF/DLF 

 

3.  Arbejdstidsaftalen 

Resultat af afstemningen 

Evt. implementering 

 

Det blev et relativt stort ja med 67,2 % af de 

stemmeberettigede i DLF.  

På Bornholm var det 83,4 % der stemte ja. Og det 

var 79,5 % af de stemmeberettigede, der valgte at 

stemme. 

 

Vi er af den opfattelse, at vores deltagelse i faglige 

klubber på samtlige skoler, samt TR’s store 

engagement har haft en stor betydning for det flotte 

bornholmske resultat. 

 

Konsulent- eller psykologansatte var ikke 

stemmeberettigede, da de ikke var underlagt lov409. 

Der er dog tiltag i gang for at se, hvad aftalen kan 

betyde for PPR i forhold til samarbejde.  

 

Der er ved at blive lavet en implementeringsplan, 

hvor vi regner med, at de første dele af denne 

allerede begynder i efteråret 2020.  

 

Workshoppen for TR’er, AMR’er og ledere, hvor 

lokalaftalen skal evalueres, bliver afholdt onsdag den 

9. september på Kildebakken. Her vil vi højst 

sandsynligt også kigge på perspektiverne i den nye 

centrale aftale. 

4.  Fremtidig organisering af 

BLF 

 

 

Der er et arbejde i gang med at kigge på kredsens 

samlede opgaver med henblik på en fornuftig 

fordeling af disse, når Berit stopper. Vi har i denne 

forbindelse også stort fokus på, at økonomien 

fremover hænger sammen. 

Vi er i gang med et pilotprojekt omkring fremtidig 

medlemsservice, og vi har i den forbindelse fået et 

forslag til en samarbejdsaftale med DLF. Denne 

aftale ser rigtig fornuftig, og vi har valgt at tiltræde 
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den. 

5.  Ekstraordinær GF 

 

 

Da vi skal have valgt en kredsformand, indkalder vi 

til ekstraordinær generalforsamling i gymnastiksalen 

på Søndermarksskolen tirsdag den 15. september kl. 

17.00. Invitation og dagsorden udsendes i morgen 

fredag. Signe har sagt ja til at stille op til 

formandsvalget, og hun er indtil videre eneste 

kandidat. Man kan som altid stille op helt frem til 

valghandlingen. 

Vi vil pga. COVID-19 gerne have et overblik over, 

hvor mange vi bliver. Derfor vil vi gerne bede om 

tilmeldinger til TR eller BLF senest 14. september 

kl. 12.00. 

6.  Kongres 2020 

 

 

Da kongressen foregår efter et formandsvalg, har vi 

valgt at lade kongresdelegationen overgå til en ny 

formand. Der er som altid emner på kongressen, der 

handler om det fremtidige arbejde. 

Der skal blandt andet vælges en ny formand efter 

Anders Bondo Christensen har valgt at stoppe. Ind til 

videre har der meldt sig tre kandidater: 

 Gordon Ørskov Madsen, Århus 

 Morten Refskov, Ballerup 

 Anders Liltorp, Rødovre 

Det er kongressen, der vælger en ny formand, men 

det er altid rart at høre, hvad medlemmerne tænker. 

Hvis I har nogle gode argumenter for en af 

kandidaterne, er I meget velkomne til at skrive det til 

os på kredsen. 

Man kan læse mere om kongressen (dagsorden mm.) 

på dlf.org.  

7.  Budgetopfølgning 

 

Det ser fornuftigt ud. 

Udviklingen i Særlig fond er igen positiv. 

8. T Opfølgning på temadag 

- Handleplaner 

- Anden runde 

 

Den planlagte temadag den 11. september er udsat 

indtil den nye kredsstyrelse er på plads. 

9. F

o

l 

Meddelelser 

 FU 

 HMU/CMU 

 HØ 

 BLF-tema/info 

 TR-møder 

 Folkemødet 

CMU: Lang og vigtig dagsorden – mødet er udvidet 

med en time.  

BLF-info: Der er lige udsendt et nyt nummer 

omhandlende A20 og ekstraordinær GF. 

10.  Eventuelt  
 

https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-september-2020

