Kreds II, Syd
Referat

22. marts 2021

Emne

Kredsbestyrelsesmøde

Dato
Tid
Sted
Mødedeltagere

Fredag, den 12. marts 2021
09.05 – 11.55
Teams
Anita Illum, Kim Jensen, Torben Baun Madsen, Bjarne Andersen, Hans Holmer, René
Winzor, Simon Larsen, Tina Iversen, Tine V Todsen, Torben Elian, Jannie Hansen, Susie
Pedersen og Martin Rodam
Torben Elian, Simon Larsen, Tina Iversen, Helle Riisom
Martin Rodam

Afbud
Referent

Dagsorden (punkterne er
prioriteret)
1)

Velkomst – (O)

Delmål:
Godkendelse af dagsorden.
Praktiske oplysninger for mødet.
Præsentation af nye medlemmer i kredsens bestyrelse, Jannie Hansen og Susie
Pedersen fra Spillemyndigheden.

2)

Opmærksomhedspunkter (D)

Vi har defineret nogle opmærksomhedspunkter – er der mere, vi skal have på
listen:
1) Åbenhed mellem HB og kredsbestyrelse mv.
2) Sygefravær/samtaler, følges løbende op i valafdelingerne, beskyttelse af
medlemmerne
3) Brug af værktøjskassen
4) Trivselsmålinger
Ingen bemærkninger

3)

Status fra
valgenhederne (D-O)

Hvad er der sket i valgenhederne siden sidst – erfaringsudveksling herunder
også tilbagemeldinger om corona og de trivselsmålinger, I har kendskab
Odense: Der har været afholdt generalforsamling i Odense, og Torben Elian har
trukket sig som TR, og der blev ikke fundet en ny. Ved at være styr på
midlertidige flytninger ifm opførelse af nyt hus i Odense.
Ribe: Valg af TR er sendt ud til medlemmer via mail, frist indtil 19. marts. Senere i
år oprettes nyt SC i Esbjerg, og det kan kræve at der skal omorganiseres på TRområdet.
En del medlemmer er udfordret ifm hjemsendelsen, der er dialog med ledelsen.
Der kan pt ikke laves individuelle aftaler. Ribe har studerende fra
professionsuddannelsen i praktik.
Svendborg: Opstilling/valg af TR er meldt ud til medlemmerne via mail, der har
forud været en telefonrunde til alle medlemmerne. Der skal kun vælges 1 TR. En
del nye medarbejdere, og 3 nye funktionsledere. Der er mange tiltag i gang
vedrørende medarbejdernes trivsel.

Haderslev: der er afholdt valg af TR via mail til medlemmerne, René og Tina
fortsætter.
Middelfart: møde om trivselsrapporter i TRIO – udarbejdelse af spørgeskema
omkring trivselsproblemer. Godt samarbejde i TRIO-gruppen.
Udfordringer for medlemmer i forbindelse med genoptagelsesprojekt i
Gældsstyrelsen. Valgmøde på tirsdag d. 16. marts – der skal vælges 3 TR (incl.
Padborg)
Padborg: rigsrevision har været inde over vagtplan, har givet anledning til
forskellige ændringer.
Tønder: Generalforsamling afholdes d. 25. marts. TRIO fungerer godt, hvor
underdirektør også deltager. Afholdt dialogmøde torsdag d. 11. marts.
Fredericia: Medlemsmøde d. 23. februar med Allan og Jørn – et godt møde.
Stiftende generalforsamling d. 22. marts. Mange henvendelser vedr. PULS.
Spillemyndigheden: starter PULS i næste uge. Corona fylder meget –
motivationen er dalende. Der er en del tiltag i forhold til trivslen. Ny direktør og
ny kontorchef.
4)

HB-dagsorden (D – B)

1)
2)
3)

Velkomst
Godkendelse af referat
OK ’21 (Oplæg fra Jan Nørner samt mundtlig orientering om
forhandlingerne af de specielle krav)

4)

Gennemgang af resultatet – er vi tilfredse?
Oplæg fra strategiudvalget (Oplæg fra Ole Pedersen)

5)

Ingen bemærkninger.
Konstituering (Oplæg fra Ole Pedersen)

6)

Der skal vælges nu næstformand i Person.
Covid-19 (Oplæg fra Allan Christensen/Arbejdsmiljøudvalget)

7)

Ingen bemærkninger
Fremtidens arbejdsplads (Oplæg fra Allan Christensen)

8)

Orientering fra Kim Jensen, som har været med til at udarbejde oplæg
vedrørende fremtidens arbejdsplads.
Lokalisering (Mundtligt oplæg pga af møde den 11. marts)

9)

Ingen bemærkninger
TR-struktur (Oplæg fra Jørn Rise) UDGÅR
og ændres til Kontrolpakke II

Vi er pt. ikke involveret i den fremtidige placering af medarbejdere i Esbjerg
og Skive. Forskellige udmeldinger om fremgangsmåden ved den kommende
opbygning af nye SC vedr. eventuel flytning af medarbejdere.
10) Personsager (Mundtligt oplæg fra Merete Berdiin)
11) Økonomi (perioderegnskab for januar og februar 2021 – Majbritt)
12) Status vedr. Codanhus (oplæg fra Ole Pedersen, Allan og Jørn)

13) Nyt fra TR-fora, Kredse og udvalg (skriftligt materiale fremsendes)
14) Nyt fra sekretariatet
5)

Orientering fra
afdelinger (O)

Koordinerende og TR-formænd kan orientere til fælles interesse.
Orientering om arbejdsmiljø og kompetence.
Ejendomscenter: ny organisering igen efter ansættelse af 3 nye funktionsledere,
giver anledning til lidt uro.
Kundecenter: en del medarbejdere fra person skal hjælpe med kald på erhverv
ifm corona-hjælpepakker.
Udland: fra på mandag skal de 13 udlandsafdelingerne besvare alle mails
vedrørende udlandsspørgsmål. Dialog møde i næste uge.

6)

Eventuelt

Plads til åben debat / orientering

