
Referat fra Bestyrelsesmødet den 29 april 2019 (kort videomøde) 

Deltagere: Tina, Ulrik, Mads, Erik, Simon og Janne. 

 

Faglighedens dag 

• Start på planlægning af generalforsamling den 27. november, som er dagen efter 

faglighedens dag den 26. november. Der er reserveret overnatning på Frederiksdal Sinatur 

Hotel & konference. 

• Der tages kontakt med foreningerne, med henblik på at de kan fortælle om overgang til AC, 

samt om ny ferielov, i forbindelse med generalforsamlingen. Ulrik tager kontakt til ETF og 

Tina til DF for at høre om mulighed for deres deltagelse. 

• I Nord er både Janne og Simon på valg. Den ene faggruppe, skal der kun vælges TR for et 

år, da TR’erne for eftertiden så kommer på valg forskudt, hvilken aftales der inden 

generalforsamlingen. 

• Forslag om at der kommer et fagligt/festligt indslag om aftenen den 26. november fx 

mellem kl. 20 - 21. Der skal spørges i FAF-ergo regi om forslag. 

Lønforhandlinger 

• Øst – har spurgt via mail hvad der skal prioriteres ved lønforhandlingerne, der er kun 

kommet få svar. 

• Syd og Nord – der er aftalt at der tages udgangspunkt i at bunden skal med op  

• Lønsummet der er meldt ud, er sænket en smule i år ift sidste år, ca. 100 kr pr 

medarbejder.  

• Det fremgår ikke af materiale fra HU omkring lønforhandlinger at fordelings nøglen er ¼ 

varigt og ¾ fast, men det fremgår af indstillingerne fra cheferne i Nord. 

• Det er svært at gennemskue om lønfordelingen er retfærdig. Vi kan bede ledelsen om at se 

en fordeling af lønmidler til de forskellige faggrupper. 

Budgetaftale for AT 

• Da den er helt ny, vides der endnu ikke hvad der skal ske. Dog fremgik det af oplæg fra 

Søren at der skal ansættes ca. 90 nye kollegaer i AT (i stedet for at fyre 90)☺ 

EVT / Øvrigt 

• GPS – der bliver afprøvet nye Gps’er i centrene, dette med henblik på at de skal bruges af 

TF for at lette den administrative opgave med registrering af kørsel. Kender endnu ikke 

status eller resultat af det. 

• Der er ansat en ny fysioterapeut i TG3, TC Nord. 


