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Medlem af Alternativet Kim Hjerrild, der er økonomisk direktør i KEjd, gav bestyrelsen en 

kritisk gennemgang af kommunens og især BUF´s budget og regnskab, hvor især det store 

mindreforbrug på over 500 mio. kroner i 2016 stod for skud. Bestyrelsen fik hermed lejlighed 

til at diskutere nogle af de grundlæggende problemer i forvaltningen. 

Bestyrelsesmødet indledtes med at byde suppleanten Thomas Poulsen fra Grøndalsvængets 

Skole velkommen i bestyrelsen. Thomas træder ind i Pædagogisk Udvalg. 

Foreningens Kommunikationspolitik var til anden behandling efter nogle tilretninger og 

tilføjelser på forrige møde. Den blev vedtaget og ligger nu på hjemmesiden. Jan Klint Poulsen 

bærer nu titlen digital redaktør. Der er foretaget en række mindre justeringer i den oprindelige 

politik, der havde tre år på bagen som en konsekvens af udviklingen og fx brugen af flere 

sociale medier så som Instagram, der har været en stor succes, og hvor vi har over 600 følgere. 

Her rapporterer skoler på skift for en måned ad gangen, hvad der optager dem, hvilket er 

meget spændende. Hidtil har vi ikke brugt Twitter meget, men den nye bestyrelse skal tage 

stilling til, om vi ikke skal bruge dette medium aktivt. Det er endvidere tilføjet, at der mindst 

én gang årligt skal foretages en evaluering af vores kommunikation og gerne med inddragelse 

af blandt andre TR´erne. To grundlæggende elementer i politikken er, at kritisable forhold skal 

omtales, også når det angår foreningen og bestyrelsen, og at hjemmesiden er medlemmernes 

og ikke bestyrelsens talerør. Bestyrelsesmedlemmerne kan give deres mening til kende i 

´Synspunkt´ og ved debatindlæg både på hjemmesiden og på facebook. 

Bestyrelsen vedtog et forslag om leje af en ferielejlighed på Costa del Sol i Sydspanien fra 

begyndelsen af maj 2018. Det er en dejlig lejlighed, som vil bliver præsenteret på 

hjemmesiden i det nye år sammen med en fin lejlighed i et landhus i Toscana, der vil blive 

udbudt fra medio marts. Mere om disse gode tilbud senere. Bestillingen vil foregå som for 

vores lejligheder i Berlin og på Torø ved at gå ind på KLF´s hjemmeside under ´FOR 

MEDLEMMER´, hvor man kan se, hvornår de forskellige lejligheder er ledige. Derefter 

bestiller man pr. telefon via Kolonierne. Bestyrelsen ønsker at give medlemmerne nogle 

favorable ferietilbud, der ligger noget under markedspriserne. Med en pæn udlejningsprocent 

vurderer vi, at det vil løbe rundt. Er det ikke tilfældet, kan lejemålene opsiges. 



På begæring af Eva Stemann drøftedes tonen i bestyrelsen, hvor der var en fælles forståelse 

af, at der naturligvis skal være en fri, åben og kontant debat, men hvor tonen skal være urban, 

og hvor personer ikke tilrettevises endsige tiltales ubehøvlet eller fornærmende. 

Kommunalvalgsmødet 16. november arrangeret af adskillige fagforeninger med temaet 30 

timers arbejdsuge blev evalueret. Der var enighed om, at det var et meget vellykket møde, 

hvilket i høj grad blev Jan Klint Poulsens fortjeneste, idet han var en sprudlende ordstyrer. 

DLF´s kommunikationsplatform fik en første drøftelse. Hensigten med platformen er, at 

meget af den interne kommunikation skal foregå her. Det vil givet skabe problemer for vores 

hjemmeside, for hvor skal TR´ere og medlemmer hente deres informationer, og vil de mon 

besøge både DLF´s og KLF´s sider. Den problematik vil bestyrelsen have stor opmærksomhed 

på i løbet af vinteren og foråret. P.t. er platformen ikke velfungerende, og en række funktioner 

og muligheder er ikke til rådighed, hvilket vi finder problematisk. Jan Klint og konsulent 

Bente Bruun er løbende i dialog med DLF. 

DLF´s anbefalinger vedr. efter- og videreuddannelse bliver udsendt som en TR skrivelse 

fra KLF med særlig vægt på side 6, hvor de lokale forhandlinger omtales. 

Øget velfærd gennem arbejdsfællesskaber er et projekt, som LFS ønsker at sætte i søen med 

forskning tilknyttet og med støtte fra fonde. I den anledning har de henvendt sig til andre 

fagforeninger for at hente støtte her. Bestyrelsen vurderer det som et spændende og løfterigt 

projekt, der imidlertid kun vil omhandle nogle klynger og nogle dagplejere, alle i LFS-regi. Vi 

støtter og beder om at være med i en følgegruppe for at kunne hente inspiration her. 

Noget så profant som bestyrelsens julefrokost blev fastsat til 31. januar næste år. 

Jan Trojaborg 

 


