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År 2018 den 16. april blev afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i LO Sydfyn. 
 
Til stede var: 43 delegerede og 10 gæster. Der var ingen repræsentanter fra pressen. 
 
LO formand Susan Bøg Nielsen bød velkommen til det 13. ordinære repræsentantskabsmøde i LO 
Sydfyn, som repræsenterer godt 16.000 LO-medlemmer.  
Mødet blev indledt med en fællessang. 
 
 
Ad 1 - Valg af dirigent 
Susan foreslog på bestyrelsens vegne Niels Chr. Nielsen som dirigent. Der var ingen andre forslag, 
hvorefter Niels Chr. Nielsen blev valgt. 
 
Dirigenten takkede for valget og kunne herefter konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt 
indvarslet i henhold til LO Sydfyns vedtægter, da indkaldelse var sket via mail til organisationerne den 
20. februar 2018 og materialemappe indeholdende bl.a. regnskab var udsendt den 28. marts 2018. 
 
Ad 2 – Godkendelse af dagsorden 
01. Valg af dirigent  
02. Godkendelse af dagsorden 
03. Godkendelse af forretningsorden 
04. Valg til stemmeudvalg 
05. Beretning 
06. Godkendelse af strategiplan/arbejdsprogram 
07. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
08. Forelæggelse af budget til orientering 
09. Behandling af indkomne forslag 
10. Indstilling af bestyrelsesmedlemmer til godkendelse og kommunalpolitiske udvalg til orientering 
11. Valg af formand for en 2 årig periode 
12. Valg af næstformand for en 1 årig periode 
13. Valg af 2 bilagskontrollører & 2 bilagskontrollørsuppleanter 
14. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår 
15. Eventuelt 
 
Dagsordenen blev godkendt af repræsentantskabet. 
 
Ad 3 - Godkendelse af forretningsorden 
Der var ingen bemærkninger til forretningsordenen, hvorefter den blev sat til afstemning ved 
håndsoprækning og godkendt. Ingen stemte imod. 
 
Ad 4 - Valg til stemmeudvalg 
Bestyrelsen stillede forslag til stemmeudvalg, bestående af: Merete Henriksen / PMF - Maria Haladyn / 
FOA - Henning Pil / 3F Sydfyn - Lars Hybjerg / EL - Michelle Pedersen / HK. 
 
De foreslåede personer blev valgt. 
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Ad 5 – Formandens beretning, skriftlig og mundtlig 
2017 var et år der bød på mange ting, og som nyvalgt formand i 2018, er en af de første opgaver, at 
afholde denne beretning og jeg vil bestræbe mig på, at komme hele vejen rundt. 
 
Bestyrelsen: 
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, og 5 punkter i strategiplanen er gennemgået.  
Gennemgangen af Arbejdsmiljøet resulterede i, at 2 aktiviteter blev sat i gang, dels et oplæg omkring 
ytringsfrihed og dels et foredrag om kropssprog. Desværre var der trods store problemer på 
arbejdspladserne ikke tilslutning til arrangementet med ytringsfrihed, hvorfor det måtte aflyses.  
Tilslutningen til foredraget med skuespiller Brian Hansen var ikke overvældende, men som han så 
rigtigt sagde, så var det jo de rigtige og de interesserede, som deltog og de fik et spændende tema 
formidlet på en meget underholdende måde. 2019 bliver i LO et arbejdsmiljø-år, her vil vi lokalt indgå i 
så meget som muligt. 
 
Punktet om kommunalpolitik gav bla. anledning til snak om det kommende kommunal- og regionsvalg 
og samtidig kunne der foretages en positiv ændring, da der nu er fungerede kommunalpolitiske udvalg i 
alle 4 sydfynske kommuner. 
KPU Ærø er kommet godt i gang, hvilket der kan læses mere om i KPU Ærøs beretning. Hertil kan jeg 
dog tilføje, at et udvalg på 4 medlemmer er sårbart, og jeg opfordrer hermed fagforeningerne til at se 
sig om i medlemskredsen, for at finde flere repræsentanter til de kommunalpolitiske udvalg. 
 
En gennemgang af pressestrategien gav anledning til en fornyet drøftelse af uddeling af initiativprisen. 
Det glædelige er, at bestyrelsen har fundet en god kandidat, som vil få prisen tildelt senere i aften. 
 
Medlemsorganisering ligger primært i organisationerne, men LO Sydfyns velfungerende KPU’er 
deltager løbende i OK-kampagner, løn-tjek kampagner osv., i det omfang der er mulighed for det. Der 
har bla. været deltagelse i FørFestival på Langeland, bod på Gammel Torvedag i Svendborg og 
deltagelse i Ærødagen, også dette kan der læses mere om i KPU’s vedlagte beretninger. Der er en 
række andre aktiviteter, som igangsættes af hensyn til medlemmerne og LO’s synlighed, bl.a. er den 
gratis advokatrådgivning  også et tilbud, og denne mulighed har 23 gjort brug af i år. 
 
Det uddannelsespolitiske ligger primært i de faglige organisationer, men der var enighed om, at LO 
skal blive bedre til at sætte dagsordenen i RAR, for på denne måde at kunne styrke og præge 
indsatserne på området.  
 
Der behandles et punkt fra strategiplanen på hvert eneste bestyrelsesmøde og snarest vil det blive 
vurderet på rækkefølgen. Som I kan se i det samlede materiale, er der punkter, der ikke er revideret i 
flere år, og andre for hvem udviklingen har gjort, at det allerede er tiden igen. 
 
Kommunal og regionsvalg: 
Året har i stor grad været præget af kommunalvalget, ikke mindst fordi LO Sydfyns egen formand valgte 
at stille op til kommunalbestyrelsen på Langeland og blev sørme også valgt til borgmester. De 4 
kommunalpolitiske udvalg på Sydfyn har lavet vælgermøder, alle godt besøgt og alle med forskellige 
temaer. Blot for at nævne nogle temaer: Praktikpladser, Infrastruktur og social dumping. Temaer, som 
er meget relevante i forhold til LO’s arbejde, for at sikre bedre arbejds- og uddannelsesvilkår for de 
mange medlemmer. 
Det meget glædelige ved valgresultatet er, at der nu er 4 røde borgmestre på Sydfyn. 
Selvom de uformelle møder mellem arbejdsudvalget og de borgerlige borgmestre har været gode, så 
glæder vi os over, at der nu forhåbentlig kommer et endnu bedre og tættere samarbejde, hvor LO 
Sydfyn i langt højere grad får mulighed for at præge beslutningsprocessen.  
Det flotte valgresultat til Tonni Hansen betød også, at vi allersidst på året måtte afholde en 
afskedsreception, og først i det nye år et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, for at finde hans 
afløser – altså mig.  
 
Velfærd: 
Året har  budt på mange aktiviteter med velfærden i fokus. Året startede med et spændende foredrag 
med Rebellen fra Langeland, Ole Sørensen, som er kendt for sit menneskesyn og sit utraditionelle 
arbejde, for at hjælpe sårbare mennesker på ret kurs. 
 
Den 10. maj deltog LO i velfærdsalliancens arrangement i Ringe ”Så hør dog efter” og 7. november og 
igen i forrige uge i Svendborg under overskriften ”Vi synger for velfærd”.  
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I september indbød KPU Faaborg-Midtfyn til politisk møde i Ringe med debat om velfærden i den 
offentlige sektor. 
I december blev der i Svendborg sat fokus på tilbagetrækningsalderen og stigningen i pensionsalderen, 
som kræver et godt arbejdsmiljø, så lønmodtagerne kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, uden 
af være slidt fuldstændigt ned. 
 
Det generelle LO-samarbejde: 
LO Sydfyn er fortsat en del af fællessekretariatet på Fyn, og deltager i sektionsformandsmøder på 
landsplan og på regionalt plan. Disse forskellige fora sikrer, at der er sammenhæng mellem det 
landspolitiske og lokalpolitiske arbejde og fokuspunkter. Der er stadig mulighed for, at kunne agere i 
forhold til forskelligheder i lokalområderne, hvilket er meget relevant. LO Danmark udstikker 
retningslinjer og vejledninger. På regionalt plan vurderes om tingene lægges i regionalt fællesskab eller 
om det skal helt ud i sektionerne, men sparringen og erfaringsudvekslingen er nødvendig for alle parter.  
 
LO og FTF: Vi besluttede på ekstraordinære kongresser i fredags, at der skal ske en fusion mellem 
FTF og LO. LO stemmerne, blev 389 for og 11 imod. Det bliver et fint resultat at bygge videre på, og 
det lokale arbejde og betingelserne for det, skal aftales indenfor de første 2 år af kongresperioden 
(altså før 1.1.2021). LO Sydfyn har allerede valgt at tilbyde FTF en plads som tilordnet til bestyrelsen, 
hvilket FTF accepterede. Begge parter er tilfredse med denne første milepæl, med henblik på et 
fremadrettet samarbejde. Når vi bliver et hele, skal der selvfølgelig aftales betingelser for samarbejdet 
og det ser jeg frem til, både at vi bliver flere til at løfte det faglige arbejde og at der forhåbentlig bliver 
flere midler at gøre det for. 
 
EU og Brixit: 
I september tog en lille delegation fra LO Sydfyn til Bruxelles, hvor der var besøg ved EU-
repræsentationen, Parlamentet, Kommissionen, Dansk LO, DA samt Region Syddanmark. Det var en 
god tur, med et godt indblik i de forskellige institutioners arbejde. Alle parter mente, at EU er godt for 
Danmark. At Danmark har god indflydelse og høj grad af indflydelse blandt medlemslandene, trods det 
faktum, at vi er et meget lille land.  
 
Lobbyarbejde og Den Danske Model giver os endnu mere styrke, fordi vores repræsentanter ikke kun 
taler på vegne af regeringen, men også arbejdsgiverne og lønmodtagere.  
Turen gav stort indblik i EU’s betydning for Danmark, Brexits eventuelle konsekvenser for England, 
men var også en øjenåbner for de fordele, der er ved at være en del af EU. Det er dog meget vigtigt, at 
de personer der vælges til EU, har en sund fornuft og kan skelne imellem, hvilke ting der bør klares i 
Danmark og hvad der kan gøres i det europæiske fællesskabets navn. 
 
I næste uge er der i Kolding et møde for os i Region Syddanmark om, hvad der er kommet af EU midler 
her til området og hvordan man ser muligheder fremover. I dette møde deltager jeg selvfølgelig. 
 
Folketinget: 
Som så mange andre samarbejder, så er samarbejdet med repræsentanterne i Folketinget meget 
vigtigt.  
Derfor indbød LO Sydfyn på bustur til Christiansborg, hvor der blev afholdt møde med 
folketingsmedlem Jan Johansen fra Socialdemokraterne og Karsten Hønge fra SF.  
Udgangspunktet var, hvordan de som folketingspolitikere kan samarbejde med de lokale LO-sektioner, 
og der kom en drøftelse af, hvordan vi kan bruge hinanden i det daglige arbejde.  
 
Arbejdsløsheden: 
Antallet af arbejdsløse faldt med 641fuldtidspersoner fra januar til februar 2018, så 
bruttoarbejdsløsheden nu er på 110.813 fultidspersoner i hele landet, heraf er LO Sydfyns andel godt 
2.377 arbejdsløse. Landets arbejdsløshed ligger på 4,1% og som tallene viser, så ligger det sydfynske 
område lidt over gennemsnittet, med 4,2%, med lidt variation alt efter hvilken kommune der er tale om.  
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Desværre viser tabellen i det trykte materiale også, at Faaborg-Midtfyn kommune ikke havde et fald, 
som de øvrige sydfynske kommuner, men dette har heldigvis vendt sig, så ifølge februar 2018 tallene 
går det nu fint i Faaborg-Midtfyn kommune, mens arbejdsløsheden for voksne LO’ere stiger i 
Svendborg (dog kun med 3. i forhold til dec. 2017). Glædeligt er det dog, at arbejdsløsheden blandt de 
unge falder mest og den udvikling ser ud til at fortsætte. 
 
Dagpengereformen fra oktober 2015 og opgørelsesmetoden fra juli 2017, giver en vis usikkerhed om 
tallene, som stadig har effekt, bla. fordi a-kasserne skal gøre brug af et helt nyt indberetningssystem og 
at det nye dagpengesystem betyder, at dagpengemodtagerne hver måned skal lave et skøn for de 
sidste 10 dage af kalenderperioden. 
 
Beskæftigelsen – nu og i fremtiden: 
Der vil komme til at mangle arbejdskraft, og rekrutteringsproblemerne er stigende. Ifølge det Regionale 
Arbejdsmarkeds Råds opgørelse er der en arbejdskrafts reserve på 6.614 i oktober 2017, og 2.946 
stillinger på Jobnet. Så problemerne er løselige, hvis man sørger for, at uddanne de ufaglærte og 
videre- og efteruddanne den arbejdskraftreserve, som er til rådighed. 
På Fyn var de største rekrutteringsudfordringer i det forgange år, at finde i Bygge- og anlægsbranchen 
samt indenfor Finansiering og forsikring.  
Ser man frem til 2025, så vil der være flere hovedgrupper på Fyn, hvor der vil blive 
rekrutteringsproblemer. Det er der fokus på, både i LO Sydfyn, i de berørte fagforeninger og ikke mindst 
i det Regionale ArbejdsmarkedsRåd. 
Der bliver til stadighed lagt pres på arbejdsgiverne, gennem vores repræsentation i erhvervsråd m.v., 
for at få disse til at tage praktikanter og lærlinge , ligesom der lægges pres på politikerne for, at de ikke 
reducerer midlerne til uddannelsesinstitutionerne, og ikke vanskeliggør uddannelsesmulighederne 
yderligere. 
 
Så har jeg slet ikke berørt OK 18 situationen; men det har da været et helt uforudsigeligt forløb: 
 Rigtig godt, at musketereden stadig holder. 
 Rigtig fint med den store opbakning, også fra de privatansatte. 
 Men skammeligt, at man endnu ikke har fundet en løsning. 

Der er allerede på onsdag arrangeret flere demonstrationer/ skulder ved skulder tiltag. Arrangeret af 
organisationerne på tværs, og jeg håber, at I og jeres netværk vil deltage i så meget som muligt. 
Både på onsdag og hvis bakke op om aktiviteter, hvis vi ender i en konflikt. 
 
Afslutning: 
Mange af fagforeningerne har haft besøg af Brita og jeg, hvor vi bl.a. snakkede forventninger. Jeg 
synes det var nogle gode og konstruktive snakke vi havde, og vil gerne sige mange tak for jeres 
gæstfrihed. 
 
Jeg vil afslutte med at takke alle bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, gæstelærere og ikke 
mindst Tine for samarbejdet i endnu et godt og begivenhedsrigt år. Uden Tine var det ikke lykkedes at 
få enderne til at nå sammen som ny formand. Også tak til arbejdsudvalget for konstruktiv kritik og 
mange gode snakke. 
 
Tak for jeres store indsats, uanset om det er i bestyrelsen, KPU eller i skolekontakt, så er jeres arbejde 
uundværlig, jeres engagement og lyst til dialog er uvurderlig, og en kæmpe hjælp i det daglige arbejde. 
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Hermed sættes beretningen til debat. Beretninger for KPU samt skolekontakt indgår som en del af 
denne beretning. 
 
Kim Christiansen/PMF takkede for en god beretning, og anerkendelsen af samarbejdet 
organisationerne imellem. Men besparelserne i kommunerne er en svær situation. Fx har Svendborg 
kommune netop udsendt et sparekatalog, hvor der foreslås besparelser på praktikpladser. Det er dårlig 
stil, at spare på kompetenceudvikling. Kommunerne bør have samme tilgang til praktikpladser, som de 
pålægger de private aktører. OK-18 er spændende, og det bliver også spændende at få FTF med i 
samarbejdet. 
 
Roger Lundberg/SL takkede for en fin beretning, og tilkendegav, at det er vigtigt at fastholde LO-
sektionen på Sydfyn, som varetager arbejdstagernes interesser lokalt på Sydfyn. Han glæder sig til 
tættere samarbejde med FTF, som grundlæggende har samme interesser som LO, og med hvem der 
allerede er etableret samarbejde i flere sammenhænge. Han håber også, at der kommer en løsning på 
OK-18. 
 
Bjarne Elnegaard/3F ønskede at tilføje, at 3F’s 5 krav for at indgå i en ny hovedorganisation i store 
træk er blevet opfyldt. 3F ønsker, at fastholde den lokale struktur, fordi deres egne erfaringer i fbm. 
sammenlægning har vist, at hvis man centraliserer mere, så forsvinder det lokale engagement. Derfor 
sendte han en opfordring til organisationerne med base i Odense, om at bakke op om den lokale 
struktur, så LO Sydfyn kan fastholdes fremadrettet. Et af kravene fra 3F er, at hvis en organisation ikke 
kan yde en aktiv lokalindsats, så skal der bødes med mere økonomi. 
 
Lotte Christensen/Skolekontakt takkede, fordi Susan huskede gæstelærerne i sin beretning, og 
kunne oplyse, at gæstelærerstaben er meget lille. Derfor opfordrede hun de tilstedeværende 
organisationer, om at se efter egnede folk. Det er uheldigt, når LO Sydfyn er nødt til at sige nej til 
skolerne, fordi der mangler gæstelærere. Samtidig opfordrede hun alle med børn i skolealderen og/eller 
med plads i skolebestyrelser om at gøre opmærksom på LO’s tilbud til skolerne. 
 
Susan Bøg Nielsen/LO oplyste, at sparekataloget fra Svendborg Kommune netop er kommet til høring 
i LO Sydfyn, og at Kim kan være sikker på, at der nok skal komme kommentarer fra LO Sydfyn. 
Hun kunne ligeledes oplyse, at den ekstraordinære kongres i LO forløb godt, men at der var rygter om, 
at retorikken i FTF’s lokale var meget dårlig. Omkring fastholdelse af lokalstrukturen, så viser det sig 
gang på gang, når der er møder i LO på landsplan og/eller regionsplan, at de øvrige sektioner 
bekendtgør forskellige tiltag, som LO Sydfyn har etableret flere år tidligere, hvilket bare viser, at LO 
Sydfyn er en meget velfungerende LO-sektion, og foregangsmand på mange områder. Også når der er 
tale om FTF samarbejdet. Lizette Risgaard henstiller kraftigt til, at man ikke etablerer yderligere 
samarbejde med FTF, før den nye struktur er på plads. OK 18 er spændende – ja alt for spændende. 
 
Ingen andre ønskede ordet til beretningen, hvorefter den blev sat til afstemning ved håndsoprækning. 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 6 - Godkendelse af strategiplan  
Susan henviste til beretningen og de punkter som bestyrelsen har gennemgået. Strategiplanen har 
været udsendt til gennemlæsning og ingen ønskede den oplæst. Susan kunne oplyse, at arbejdsmiljø 
er gennemgået 16. januar 2017, men 2019 er udnævnt til arbejdsmiljø-år, og vil naturligvis komme på 
dagsordenen igen.  
Kim Christiansen/PMF kunne supplere med, at selvom enkelte punkter ikke er gennemgået specifikt, så 
arbejdes der med tingene. Ytringsfrihed er drøftet under arbejdsmiljø, men ligger jo i princippet også 
under personalepolitik osv. 
Herefter blev strategiplanen sat til afstemning ved håndsoprækning, og enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 7 – Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Brita Andersen gennemgik det reviderede regnskab 2017, udvisende et underskud på kr. 141.438. 
Susan supplerede med, at det koster at lave tværfagligt arbejde, og der er ingen grund til at spare, 
mens der er penge på kistebunden. 
 
Der var ingen som ønskede ordet til regnskabet, hvorefter det blev sat til afstemning ved 
håndsoprækning. Ingen stemte imod. Regnskabet blev godkendt.  
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Ad 8 – Forelæggelse af budget til orientering 
Brita Andersen gennemgik budgettet for 2018, udvisende et overskud på kr. 4.875.  
 
Dorthe Jørgensen spurgte ind til, hvilke midler LO Sydfyn har afsat, hvis der udskrives valg til 
folketinget, da hun gerne ser, at kredsen får en kandidat i folketinget. 
Susan Bøg Nielsen, suppleret af bestyrelsesmedlem Roger Lundberg, kunne understrege, at der vil 
blive sat midler af til et folketingsvalg, hvis det det skulle blive udskrevet i 2018, men indtil videre 
forventes valg til folketinget først i 2019.  
 
Ingen andre ønskede ordet til budgettet, som blev taget til efterretning. 
 
Ad 9 – Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag, hvorfor punktet udgik. 
 
 
Repræsentantskabet blev indstillet og genoptages efter en kort pause samt uddeling af årets 
initiativpris. 
 
INITIATIVPRIS-UDDELING: 
Susan Bøg Nielsen fik ordet: LO Sydfyn har, selv i denne specielle tid, med en forestående konflikt på 
arbejdsmarkedet valgt, at årets initiativpris skal gå til en af de 4 sydfynske kommuner, nemlig 
Svendborg Kommune. Det kan se lidt underligt ud, men en samlet bestyrelse mener, at de tiltag 
Svendborg kommune tager, skiller sig markant ud i forhold til de øvrige sydfynske kommuner og 
fortjener en belønning, på trods af en faretruende OK-konflikt.  
Positivt er det da også, at Svendborg Kommune har truffet beslutning om, at de midler kommunen vil 
spare, hvis konflikten og dermed lockouten bliver en realitet, føres tilbage til de berørte områder igen – 
hvilket vi i LO Sydfyn kun kan bifalde. 
LO Sydfyn er ikke de eneste, som har øje på Svendborg kommune. I 2017 fik kommunen tildelt guldpris 
af Mænds Sundhed, bla. for deltagelsen i projektet TurboTjek - et forbyggende sundhedstjek for kort- 
og uuddannede mænd på lokale arbejdspladser i Svendborg Kommune i samarbejde med FOA Sydfyn, 
3F Sydfyn, Kræftens Bekæmpelse, Lungeforeningen og Fynske Erhverv. Det er meget sandsynligt LO 
medlemmer - hvis sundhed skal øges. 45 pct. af de ufaglærte mænd er enlige, og enlige mænd lever 
omkring 7 år kortere end mænd i parforhold. Men det er også et samfundsmæssigt problem: Ca. 6.000 
mænd i Danmark dør årligt, før de fylder 65 år – næsten dobbelt så mange som kvinder. Det skal 
forebygges, for vi har brug for dem på arbejdsmarkedet i fremtiden! 
Svendborg kommune har gjort sig specielt bemærket, når vi taler vigtigheden omkring arbejdspladser, 
god politik om arbejdsklausuler, opstramning af sociale klausuler, herunder krav om lærlinge m.v. 
Og det er en af de ting, som LO Sydfyn er mest tilfreds med er - at Svendborg kommune har indført 
arbejdsklausuler og deltager i den fælles fynske kontrolenhed. Men ikke nok med det, så er Svendborg 
kommune i fuld gang med at stramme op omkring et af LO-fagbevægelsens helt store problemstillinger, 
nemlig lære- og praktikpladser. Gennem mange år har vi erfaret, at der mangler lære- og 
praktikpladser. Derfor glæder det LO Sydfyn meget, at Svendborg kommune går forrest og tager 
medansvar i kampen for at sikre skabelsen af nye lærepladser hos de sydfynske håndværkere og 
entreprenører og dermed strammer op på de regler, som blev lavet i 2013.  
I praksis betyder det, at virksomheder kun vil blive indbudt til opgaver på over kr. 50.000, hvis de 
beskæftiger én eller flere lærlinge, eller selv opretter en læreplads, såfremt de i dag ikke har lærlinge. 
LO Sydfyn har gennem repræsentation i forskellige udvalg holdt ”foredrag” om problematikkerne med 
de manglende praktikpladser, om dette og/eller de kontinuerlige uformelle møder mellem LO Sydfyns 
arbejdsudvalg og borgmesteren er skyld i opstramningen er underordnet. 
Det vigtigste er, at alle partner forstår betydningen af, at have de nødvendige faglige ressourcer nu og i 
fremtiden. At vore unge mennesker får en god og brugbar uddannelse, i en virksomhed, som følger den 
kollektive overenskomst, hvor der er ordnede arbejdsforhold og samtidig slipper for skolepraktik. Det er 
meget glædeligt, at kommunen ikke bare tager medansvar, men også er foregangsmand. 
Til at modtage prisen på Svendborg kommunes vegne beder jeg hermed borgmester Bo Hansen om at 
komme herop – i forventning om, at stramningerne bliver vedtaget  
Prisen var kr. 5.000 samt en buket blomster, som blev overrakt borgmester Bo Hansen. 
 
Borgmester Bo Hansen takkede for prisen og oplyste, at det er en af de sværeste rejser han har været 
på, siden det første initiativ kom i 2013. Det var godt at få lavet, men svært at sikre forholdene. Men 
træning i at håndtere problematikkerne og med hjælp fra fagbevægelsen er der nu lagt op til de nævnte 
skærpelser. Skærpelserne vil blive godkendt i økonomiudvalget i morgen, hvilket et samlet 
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økonomiudvalg vil støtte op om, da dette har bred politisk opbakning. Hele problematikken og ønskerne 
om at få have fair konkurrence vil kræve skærpelser løbende, men dette er også sket efter ønske og 
med opbakning fra det lokale erhvervsliv. Bo Hansen var glad og stolt over at modtage prisen. 
 
 
Ad 10 – Indstilling af bestyrelsesmedlemmer til godkendelse og KPU medlemmer til orientering 
Følgende er indstillet af fagforeningerne: 
 
Forbund LO Sydfyns bestyrelse Personlig suppleant Tilforordnet  
EL Erling Jensen -  
FOA Susan Bøg Nielsen Dorthe Jørgensen  
DFF - -  
HK Brita Andersen Martin Rasmussen  
Maler - -  
Metal Freddy Knecht Ole Raun  
NNF - -  
3F Bjarne Elnegaard Frank Hansen  
SL Roger Lundberg -  
TL Jannik Petersen Tom Degn Christiansen  
3F Byg   Sten Jensen 
PMF Fyn   Kim Christiansen 

 
De forbund der pt. ikke har indstillet, kan gøre det efterfølgende. Indstillingerne blev godkendt. 
 

Forb. KPU Svendborg KPU Faaborg-Midtfyn KPU Langeland KPU Ærø 
 
FOA 
 

Dorthe Jørgensen 
Käthe Lund 
Annika Lauritzen 

Louise Bradstrup 
Karen Jeppesen 
Lilian Yvette Hansen 

Maria Haladyn 
Tina Mikkelsen 

Ib Kim Ravn 

PMF Merete Henriksen Anette F. Christensen 
Chirie Laulund-
Pedersen 

- 

HK Louise Skov-Hansen Per Jensen Nynne Printz 
Jesper 
Rosenbech 

Metal 
Claus Jørgen 
Madsen 

- Jørn R. Hansen Mads Larsen 

3F 
Syd 

Morten Havlys 
Flemming Sørensen 
Henrik Jørgensen, Øst 
 

John Grundtvig 
Kim Lund Henningsen 

Jørgen Roos 

SL - Christina Olsen - - 
 
De forbund der pt. ikke har indstillet, kan gøre det efterfølgende og det er muligt, at indstille/supplere til 
de kommunalpolitiske udvalg løbende.  
 
Indstillingerne blev taget til efterretning.   
 
Ad 11 – Valg af formand for en 2-årig periode 
Brita Andersen fik ordet og anbefalede på bestyrelsens vegne genvalg af Susan Bøg Nielsen. Susan er 
målsat, holder sine aftaler, flittig og har god humor. Hun har stor interesse for at fastholde og videreføre 
det gode lokale LO-arbejde i en selvstændig sektion. Vi har på den korte tid fået etableret et rigtig godt 
samarbejde, som jeg håber vil fortsætte, hvis jeg selv bliver genvalgt. Min varmeste anbefaling til 
genvalg. 
 
Der var ingen andre forslag. Susan blev genvalgt med akklamationer. 
 
Ad 12 – Valg af næstformand for en 1-årig periode 
Susan Bøg Nielsen fik ordet og anbefalede genvalg af Brita Andersen med følgende ord: 
Brita og jeg samarbejder rigtig godt, supplerer hinanden og vi havde en god turne rundt til 
organisationerne. Vi lagde mærke til samme ting, men der var også områder, hvor vi havde hørt hvert 
sit. Disse ting er medvirkende til, at der kan komme et stort udbytte ud af samarbejdet, til gavn for 
arbejdet i LO Sydfyn og dermed medlemmerne. Jeg anbefaler genvalg af Brita og ser frem til et fortsat 
samarbejde.  
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