
 Storegade 38, Rønne 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE 
DEN 16. MAJ 2022 

 

Dato: 

 

Den 16. maj 2022 

Tid: 

 

Kl. 8.30-12.00 

Sted: Storegade 38, 1. sal 

 

Indkaldte: Tina Lai Holmgaard 

Annette Andersen 

Flemming René Bærnthsen 

Hanne Emilie Ulrich 

Tina Koefoed Menzel 

Cecilie Cholewa (referent) 

 

Afbud: 

 

- 

 

 

Mødeleder: 

 

Tina Lai Holmgaard  

 

  

Socialpædagogerne 

Bornholm 

 

 

 

 

 

19-05-2022 



  DAGSORDEN: 

 
 1 

 

INDKALDELSE OG DAGSORDEN 
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2.9 

NYT FRA KREDSKONTORET 

 

Sommerferie 2022 

Tina holder fri uge 26-28, og Cecilie holder uge 30-32. Kredsen 

har talt med kreds Nordsjælland, som er sparringspartner med 

Cecilie, mens Tina har ferie. Ellers er der kontakt til forhandling 

og vilkår ved fx bortvisningssager. 

Stressvejleder 

Tina har gennemført stressvejlederkursus og i forlængelse 

afholdt flere stresshåndteringssamtaler med medlemmer, så det 

er et initiativ, der bliver brugt i kredsen. 

 

Møde om merit og ledighed 

Tina skal afholde møde med Allan Westh og Morten Hansen fra 

virksomhedsservice vedrørende merit og landtidsledige. Tina 

holder jævnligt møder med kredsens jobkonsulent om status på 

antallet af ledige pædagoger, som for tiden er lav. 

Familiepleje 

Tina har deltager i Familieplejernes Landskonference. 

 

Ombygning 

Kredsen har fået ombygget parkeringspladsen. Dette er betalt af 

hovedforbundet. 

 

Rengøring 

Kredsen leder efter ny rengøringsassistent. Kredsen er pt i dialog 

med Bornholms Erhvervsrengøring. 

Nye lejere 

Lokalerne i stuen bliver ledige fra 1. august. Der er indgået 

aftale med Dansk Sygeplejeråd, som overtager lokalerne i 

efteråret 2022. Kredsen afholder en afskedsreception for 

Henriette Winsløw. 

Opfølgning: Cecilie undersøger, om fælleslokalet kan få et 

særskilt kalenderbookingsystem. 

Center for ældre 

Kredsen har indkaldt til medlemsmøde og TR-valg d. 25. maj 

2022 sammen med BUPL. 

 

Lukket punkt 
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3.1 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

GENERALFORSAMLINGEN 

 

Der er lagt ny dato for generalforsamlingen d. 28. september. 

Kredsen skal også afholde valg af a-kasse delegeret, hvilket 

finder sted fra kl. 16-17. Den almindelige generalforsamling 

løber fra kl. 17 til 19 og afsluttes med fællesspisning. 

 

Indstilling: Kredsen ønsker at lave en skriftlig beretning, selvom 

det ikke er et krav. 

 

Beslutning: Godkendt af bestyrelsen. 

 

Indstilling: Valg af ny dirigent fx Jens Christian fra FH. 

 

Beslutning: Bestyrelsen undersøger forskellige kandidater. 

 

Indhold til generalforsamling 

A-kassevalget indkaldes og afholdes separat inden selve 

generalforsamlingen. Generalforsamlingen afsluttes med det 

kongresforberedende indhold, herunder refleksionsspøgsmål til 

kongressen. 

 

Opfølgning: Kredsen undersøger at leje lokaler i Aakirkeby 

 

 4  KONGRES 

 

Indstilling: Skal kredsen afholde et ekstraordinært 

kredsbestyrelsesmøde med fokus på kongressen? 

Beslutning: Bestyrelsen vedtager at udvide 

kredsbestyrelsesmødet d. 24. oktober med 2 timer til at fokusere 

på kongresindhold. 

Opfølgning: Kredsen sender kalenderindkaldelse til bestyrelsen. 

  

 5 MØDER MED SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET & BØRN- 

OG SKOLEUDVALGET 

 

Indstilling: Kredsen indstiller til, at Social- og sundhedsudvalget 

indkaldes til opfølgende møde med kredsbestyrelsen. Lige ledes 

indkaldes der til nyt møde med Børn- og Skoleudvalget sammen 

med familieplejerne. 

Der ønskes særlig fokus på emner som ligeløn, værdien af 

uddannet personale og faglighed, samt fastholdelse af ansatte 

på deltid. Mødet lægges i forlængelse af 2. behandling af BRKs 

budget for 2023. Til mødet med Social- og Sundhedsudvalget, 

skal der spørges ind til udvalgets tanker om budgettet 2023. 



Beslutning: d. 1. december 2022, kl. 16.30-18 afholdes møde 

med Social- og Sundhedsudvalget. 

Der findes dato for nyt møde i 2023 for Børn- og Skoleudvalget 

og familieplejerne. 

Opfølgning: Kredsen indkalder udvalgene 

  

 6 FOLKEMØDE I ALLINGE 2022  

 

Orientering: Kredsen afholder sammen med forbundet et 

arrangement for Socialpædagogerne i Allinge d. 16. juni kl. 15-

17. 

 

Indstilling: Hvornår og hvor skal kredsbestyrelsesmødet 

afholdes? Det er oprindelig planlagt til at blive afholdt 17. juni kl. 

8.30-10.30 på Folkemødet. 

 

Beslutning: Mødet afholdes d. 17. juni kl. 8-10 i Storegade 38. 

 

 7  MEDLEMSARRANGEMENTER 

 

Indstilling: Kredsen ønsker at afholde medlemsarrangement med 

Thomas Weyse d. 27. oktober 2022. Pris: 13.000 kr. eks. 

Transport. 

Til beretningen i generalforsamlingen: Hvad mener kredsens 

medlemmer om prioriteringen af arrangementer ift. de 

ressourcer, der bruges på af midler?  

Opfølgning: Arrangementet med Tommy Krabbe 23. maj 2022 

rykkes til Storegade 38. Kredsen sender opfølgning til 

medlemmer og på hjemmesiden.  

Beslutning: Thomas Weyse bookes ind, kredsen sender invitation 

og booker bestyrelsen ind. 

Opfølgning: Kredsen booker Thomas Weyse. 

 

 8 EFTERLØNSARRANGEMENT 

 

Indstilling: Forbundet har oplyst kredsen om, at der kan 

gennemføres et medlemsarrangement om efterløn. Skal kredsen 

afholde og finansiere dette arrangement? 

Beslutning: Arrangementet gennemføres.  

Opfølgning: Kredsen finder dato med forbundet og hører ift. 

økonomi. Det kan afholdes i oktober 2022. 

 

 

 

 



 9 LUKKET PUNKT 

 

 

 10 LUKKET PUNKT 

 

 11 TILSKUD TIL PENSIONISTTRÆF 

Indstilling: Seniorerne ønsker at søge et tilskud til 

pensionisttræf. Ansøgning gennemlæses af bestyrelsen. 

Opfølgning: Bliver billetprisen højere, hvis kredsen giver et 

tilskud uden at betale hele billetten? 

Beslutning: Seniorerne bevilliges 6200 kr., som hentes fra 

kredsens overskud på 16.000. Pengene konteres stadig til 

seniorsektionen som et bevilliget overforbrug. 

Opfølgning: Kredsen giver besked til seniorsektionen om 

bevilling. 

 12 RYGEPOLITIK 

Indstilling: Kredsen har på opfordring fra arbejdstilsynet 

udarbejdet en rygepolitik, som skal godkendes af bestyrelsen 

Beslutning: Bestyrelsen godkender. 

Opfølgning: Kredskontoret hænger denne op i Storegade 38. 

 13 LIGELØNSREGNSKAB 

Tina fremlægger ligelønsregnskabet. Bestyrelsen drøfter 

indholdet af ligelønsregnskabet i de vedlagte bilag, herunder 

udfordringerne omkring deltidsansættelse versus 37-timers 

ansættelse. 

Regnskabet er afsæt til en videre dialog omkring at løfte flere 

pædagoger til 37-timer. 

Emnet skal videre drøftes med TR ift. lønforhandlinger på 

arbejdspladserne. 

 14 

 

EVT. 

 

iPads i kredsen 

Kredsbestyrelsen er tilfreds med fordelingen af iPads.  

 

Arbejdspladsbesøg 

Sagsbehandler booker ind med bestyrelsen for at besøge deres 

arbejdsplads. 

 

Ændringer af tider for kommende bestyrelsesmøder 

• Bestyrelsesmøde 14. november kl. 8.30-12.00 til 9.00-

12.30 



• Bestyrelsesmøde 24. oktober afholdes fra kl. 9-14.30 

• Bestyrelsesmøde 29. august flyttes fra 8.30 – 12 til 9-

12.30 

 

 

 

 
 

 


