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R E F E R A T 
 
 
 
Til stede: Susan, Freddy, Kim, Sten, Frede, Kurt, Niels Peter K, Niels Peter N, Roger, Bjarne, 
Flemming, Torben, Lone og Annette V 
Fraværende m/afbud: Tonni, Brita, Erling og Grethe  
 
 
År 2015, den 9. marts blev afholdt ordinært bestyrelsesmøde i LO Sydfyn.  
 
Først blev budt velkommen til Torben Jensen, nyvalgt formand for Socialdemokraterne i Svendborg-
Langelandskredsen. 
 
Ad 1 – Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 2 - Referat fra mødet den 19. januar 2015 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 3 – Gensidig orientering 
Sten oplyste, at 3F Byg er i gang med forberedelserne til generalforsamlingen og har lagt sidste 
hånd på efterårskataloget. 
 
Kim oplyste, at PMF har generalforsamling den 23. april. De tilmeldte opfordres til at tage en ny med 
til generalforsamlingen. Alle førstegangsdeltagende deltager i en konkurrence. PMF håber på, at 
det vil forøge antallet af deltagere. 
 
Roger oplyste, at SL afholder TR-møde i Odense. SL har godkendt overenskomsten, men ikke 
FOA. 
 
Bjarne oplyste, at 3F sender forhåndsmaterialet til overenskomsten til afstemning. Regionens OK er 
på plads. 3F afholder generalforsamling den 21/3. Formand og næstformand er ikke på valg. Der er 
5 bestyrelsesmedlemmer på valg og foreløbig 7 der opstiller til posterne. En af 3F’s A-
kassemedarbejdere har opsagt sin stilling, derfor har 3F ansat en ny i stillingen. 
 
Susan oplyste, at FOA har haft ulighedsmøde med stor pressebevågenhed. Politkere, tillids-
repræsentanter og medlemmer spillede ulighedsspillet med udgangspunkt i et fiktivt budget på 
kontanthjælpsniveau. Konklussionen blev, at der er for stor afstand mellem politikerne og ”det 
virkelige liv”. FOA har generalforsamling den 18. marts og indtil videre er der tilmeldt 300. Der er 2 
kandidater til formandsposten, Susan Bøg Nielsen og Annette Langass. FOA’s Hovedbestyrelse 
valgte at stemme nej til overenskomsten, selvom der var gode ting i den, men 4 faggrupper ville 
blive svigtet.Derfor er der igangsat ny forhandlingsrunde. 
 
Lone oplyste, at det går fint med de IT/FVU forløb AOF har lavet i samarbejde med 3F og FOA for 
nyledige. AOFs økonomi er hårdt presset og derfor er det nødvendigt fortsat, at arbejde med 
budgettet for 2015. 
 
Kurt oplyste, at KPU Langeland afholder 1. maj arrangement kl. 7-9. KPU arbejder ligeledes med 
FørFestival den 21.-22. juli 2015, som sidste år var en rigtig god oplevelse. KPU håber, at 
fagforeningerne igen i år vil være behjælpelige med faglige repræsentanter til de 2 dage og en 
masse merchendice.  
 

 



Flemming oplyste, at KPU FM har drøftet kommunens personalepolitik. TR’erne er pressede og har 
valgt at drage fagforeningen ind i sagen. KPU og Erhvervsrådet har ønsket stramninger i 
udbudspolitikken og kontrolenheden, men disse er ikke imødekommet. EU har været ind over 
sagerne med udflagning af virksomheder mod skattefrihed, og oplyser at hullerne i lovgivningen nu 
er lukket. Svaret fra EU kan rekvireres ved flemming.s@3f.dk.  
KPU FM havde Jason Watt som foredragsholder den 4/2 med temaet ”vindermentalitet og vilje”. 
Godt 130 personer deltog i foredraget på biblioteket i Faaborg. 
FFV (forsyningsvirksomheden) har opsagt den kommunale overenskomst, fordi de ønsker at overgå 
til Industriens overenskomst, hvilket betyder forringelser på opsigelsesvarsler og pension m.m. for 
medlemmerne. 
 
Bjarne oplyste, at Svendborg kommunes embedsværk igen har fokus på udlicitering, denne gang 
rengøring på skolerne. Det har tidligere vist sig, at det ikke er rentabelt, og endnu mere uheldigt, at 
de ansætter andre aktører uden hensyntagen til, om disse har overenskomst. KPU S vil følge denne 
udvikling nøje. 1. maj vil blive afholdt på torvet i Svendborg, fordi Krøyers Have er en del af ”Den 
grønne kile”, som er iværksat. Sidste år deltog både Lærerforeningen og Bupl i arrangementet. 
Desværre har BUPL meddelt, at de ikke ønsker at være med i år, fordi de mangler opbakning til 
deltagelsen. Derfor får lærerkredsen muligheden for, at stille med den faglige taler igen. 
 
Annette oplyste, at SF er klar til valgkamp med temaet ”fra ufaglært til faglært”, men frygter, at 
valgkampen kan blive grim, hvis højrefløjen bruger terrorangrebet for at samle stemmer. Den 
danske model er under pres og solidariteteten i befolkningen væk. Dette ses tydeligt på de mange 
sager om social dumping, senest blandt flyselskaberne.  
 
Frede oplyste, at Helle Thorning-Schmidt kommer til Ollerup Gymnastikhøjskole den 5. juni for at 
holde grundlovstale. Christiansborg har ændret planloven for almindelig byggeri på attraktive 
grunde, således at kommunerne nu kan øremærke 25% til almennyttige boliger. DF vil fire-doble 
politiets budget pga terrorenangrebet, men oplyser ikke hvor pengene skal komme fra. Der vil blive 
udarbejdet en redegørelse for øget radikalisering blandt unge. Frede tror, at dagpengespørgsmålet 
vil blive et tema i valgkampen, og er i gang med at finpusse et forslag hertil. 
 
Susan oplyste, at LO Sydfyns hjemmeside er i luften og orienterede kort fra arbejdsudvalgets 
uformelle møde med Lars Erik Hornemann. Møderækken vil fortsætte og der vil blive igangsat 
tilsvarende aftale med Faaborg-Midtfyns borgmester, hvis han ønsker det. FTF ønsker, at udvide 
samarbejdet med LO generelt, og et mindre samarbejde er i gang i forhold til foredragsaftenerne. 
Desværre hænger det ikke i tråd med, at Bupl har trukket sig fra 1. maj i Svendborg. 
 
Torben oplyste, at Socialdemokraterne er klar til valg. Plakater er klar, og Socialdemokraterne skal 
blande sig mere i den offentlige debat. 
 
Fyns Stiftstidende har indbudt til Folkemøde på Fyn den anden lørdag i valgkampen. LO Sydfyn 
deltager i det omfang vi kan. 
 
Niels Peter fik ordet og gennemgik diverse plancher om det arbejdsmarkedspolitiske område. 
Plancherne vedhæftes referatet. 
 
Ad 4 – Arbejdsprogram / Socialpolitik 
Susan gennemgik punktet og der var enighed om, at den formulerede politik stadig er gældende, 
selvom også det tværfaglige forum for socialrådgiverne er uddødt. Der arbejdes internt med temaet i 
de faglige organisationer. Punktet blev godkendt uden ændringer. 
 
Ad 5 – Krifa’s deltagelse i nyt LBR-fora på Langeland 
Der går rygter om, at Langelands kommune påtænker, at invitere Krifa til det nye samarbejdsfora, 
som erstatter det tidligere LBR. Krifa har mange medlemmer på Langeland, men meget få overens-
komster. Det leder til spørgsmålet om, hvorvidt LO skal indgå i nyt LBR samarbejde med deltagelse 
af Krifa. Selvom der ikke var udbredt enighed, blev bestyrelsen enige om, at deltage i en forsøgs-
periode, hvorefter spørgsmålet tages til drøftelse igen. 
 



Ad 6 – LO Sydfyns regnskab samt bevillinger 
Et foreløbigt regnskab udvisende et overskud på kr. 22.866 var udsendt til bestyrelsen. Regnskabet 
mangler resultatet fra Fællessekretariatet, som ifølge oplysning fra LO på Fyn skulle give et 
beskedent overskud. LO Sydfyns regnskab følger det budgetterede meget fint, og det gav ikke 
anledning til yderligere kommentarer. Regnskabet blev godkendt med tilføjelse resultatet fra 
Fællessekretariatet. 
 
LO Sydfyns medlemstal for 2015 er mindre end forventet. Der mangler kontingent for yderligere 726 
medlemmer i det vedtagne budget for 2015. Der vil blive lavet en budgetregulering pr. 30.06.2015.  
 
Ansøgning om støtte til Stafet for livet 2015 blev imødekommet med kr. 1.000, mod at der indgåes 
en kontakt som sidste år. Beløbet tages fra 8% puljen, hvortil der vil komme midler i fbm det 
kommende folketingsvalg. 
 
Ad 7 – LO Sydfyns 125 års jubilæum 
Indbydelsen til jubilæumsreceptionen er udsendt og annonceringen er bestilt. Buffeten kommer fra 
Hotel Svendborg, som også sørger for 2 personaler til hjælp med opfyldning og opvask. Der er ind-
gået aftale med musiker og Arbejdernes Sangkor.  
 
Bestyrelsesmiddagen senere på dagen er aflyst, og de afsatte midler hertil overgår til annonce-
ringsudgifterne. 
 
Prøvetryk af jubilæumsskriftet blev sendt rundt i bestyrelsen. Det vil blive tilrettet i overensstem-
melse med Sydfyn Erhvervsforskoles anvisninger. Jubilæumsskriftet vil være klar til omdeling på 
jubilæumsdagen. 
 
BU-teatret er i gang med opbygningen af teaterstykket og der er indgået en skriftligt kontrakt, som 
er godkendt af arbejdsudvalget. Der er pt. kommet tilskud/tilsagn om tilskud til teaterstykket på kr. 
23.000 fra enkelte fagforeninger, Arbejdernes Landsbank samt 3Fs kulturfond. 
 
Ad 8 – LO Sydfyns repræsentantskabsmøde 
Frede Skaaning har givet tilsagn om at være dirigent til repræsentantskabsmødet.  
 
Arbejdsudvalget har ikke fundet en oplagt kandidat til årets initiativpris og kulturpuljens indestående 
indgår i 125 års jubilæets samlede budget. På baggrund heraf indstiller arbejdsudvalget til besty-
relsen, at initiativprisen udgår. Bestyrelsen godkendte indstillingen.  
 
Hvert år er der snak om, hvilke medlemstal der ligger til baggrund for beregningen af antal delege-
rede til repræsentantskabsmødet. LO Sydfyn anvender medlemstallet pr. 31.12, i modsætning til de 
2 øvrige LO-sektioner på Fyn, som gør brug af de nyeste medlemstal. I LO Sydfyn har denne prak-
sis været anvendt siden 1964 og måske endda tidligere. Indbydelsen til repr. mødet sendes ud så 
tidligt, at LO Sydfyns kontor ikke har fået oplyst de nyeste medlemstal på udsendelsestidspunktet. 
Arbejdsudvalget foreslår derfor, at der tilføjes ”baseret på medlemstallet pr. 31.12 det foregående 
år” til vedtægtens §4, stk. 2, så det fremover er klart, hvilke tal der ligger til grund for beregningen. 
Indstillingen blev godkendt og tages til endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet den 21. 
april 2015.  
 
Ad 9 – Noget til pressen? 
Udover annoncering af jubilæumsreceptionen vil der muligvis komme et indlæg i Fyns Amts Avis. Et 
indlæg i samarbejde med den journalist som har personstof på Fyns Amts Avis. Herudover laver LO 
Sydfyn en pressemeddelelse. Der kom forslag til, at pressemeddelelsen berører Den Danske 
Model, og hvordan det har gået gennem årene. 
 
Ad 10 – Eventuelt 
Frede henviste til pressens seneste meningsmåling, som giver Socialdemokraterne 5 fynske 
mandater i folketinget, men at Svendborg-Langelandskredsen ikke får noget mandat. Frede håber 
ikke pressen har ret heri, og stiller meget gerne op til møder, hvor der er ønske om, at han deltager. 
 



Ad 11 – Folketingsvalget, fordeling af tilskud (drøftes uden deltagelse af tilforordnede) 
Arbejdsudvalget ønskede drøftet med bestyrelsen, hvordan det afsatte beløb kr. 50.000 skal for-
deles. Der er 2 kredse med 6 kandidater. Skal LO Sydfyn tænke anderledes og vælge at støtte 1-2 
kandidater, fx kandidater fra LO-kredsen eller skal alle tilgodeses. Der fulgte en længere drøftelse 
for og imod de forskellige muligheder. Beslutningen blev, at LO Sydfyn følger den normale proce-
dure og fordeler pengene jfr. udsendte fordelingsforslag. Midlerne skal bruges til aktiviteter i 
samarbejde med de kommunalpolitiske udvalg. 
 
Kommende aktiviteter: 
13.04.2015  kl. 07.00-09.00 Landsdækkende kaffeevent 
20.04.2014  kl. 14.00-17.00  125 års jubilæumsreception for LO Sydfyn 
21.04.2015  kl. 19.00-21.00 Repræsentantskabsmøde i LO Sydfyn 
01.05.2015  kl. 07.00-09.00  1. maj arrangement i Rudkøbing og Faaborg 
01.05.2015  kl. 08.00-12.00  1. maj arrangement i Ringe 
01.05.2015  kl. 12.45-17.00  1. maj arrangement i Svendborg 
01.05.2015 kl. 14.00-17.00  1. maj arrangement i Ærøskøbing 
08.05.2015  kl. 09.00-11.00 Arbejdsudvalgsmøde 
18.05.2015  kl. 08.00-10.00  Bestyrelsesmøde 
18.05.2015  kl. 10.00-12.00  Møde med Jobcentercheferne 

 
 

Referent Tine Gaarslev 


