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Referat af bestyrelsesmøderne 14. og 16. april 2020  
 
Af 
Lars Sørensen 
 
 
Corona-situationen 
På grund af corona-situationen er der blevet gennemført en lang række kortere videobesty-
relsesmøder med bestyrelsen. 
 
Beslutningerne på møderne er efterfølgende blevet meldt ud i de udsendte skrivelser til 
foreningens tillidsvalgte (TR + AMR), som er benævnt ´Aktuel orientering´.  
 
Bestyrelsen besluttede at aflyse en lang række aktiviteter i den kommende tid bl.a.: 
Pensionistkurset 11. – 12. maj 
Bestyrelsesseminar 4. – 5. maj 
Medlemskurset 12. – 13. juni  
 
Deltagelsen i Folkemødet på Bornholm 12. – 13. juni bliver heller ikke til noget, da Fol-
kemødet er aflyst. 
 
Periodeforhandlingerne 
Katrine Fylking gav referat af status på periodeforhandlingerne 
Der blev nedsat et udvalg bestående af Katrine Fylking, Lars Sørensen, Inge Thomsen og 
Kjell Nilsson, der skal komme med et oplæg på et kommende bestyrelsesmøde om hvor-
dan, der skal ske inddragelse og kommunikation med medlemmer og TR. 
 
Evaluering af bestyrelsesvalget 
Der var udarbejdet et notat om forløbet.  
Konklusionerne var bl.a.: 
- at det var fint med taletidsbegrænsning 
- at formen for videoindslag og foto med kandidaterne under generalforsamlingen skal 
overvejes 
- at tillidsrepræsentanternes rolle og forpligtelse i forhold til plakater med videre fra de 
enkelte kandidater skal beskrives. Er det kun det materiale, der kommer fra foreningen, 
der er forpligtelse til at videreformidle? 
- at valgplakaten havde været god, men at det måske skulle tydeliggøres, hvem der opstil-
lede til bestyrelsen, og hvem der opstillede som kongresdelegerede. 
- at det var godt, at der på hjemmeside kunne følges, hvor mange der havde stemt 
- at det var spredt, i de forskellige ansættelsesområder, hvor mange der stemte. Folkesko-
leområdet lå bedst. Sværere i andre grupper, fx SOSU, PPR, privatskoler og arbejdsledige 
- at stemmedeltagelsen burde skilles i aktive og pensionister 
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Det blev besluttet:  
- at Fagligt udvalg skulle undersøge, hvorledes man kunne få de arbejdsledige/løst ansat-

te knyttet tættere til foreningen. 
- At det skulle undersøges om forløbet mellem opstillingsgeneralforsamlingen og valg-

handlingen kunne forkortes 
- At det skal overvejes at skille formands- og næstformandsvalget ad. 
 
Bestyrelsens fordeling på områder 
Beslutningen om bestyrelsesmedlemmernes fordeling i de enkelte områder blev besluttet. 
Det er efterfølgende udsendt en TR-skrivelse nr. 57. 


