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R E F E R A T 
 
 
 
 
Til stede: Tonni, Brita, Susan, Kim, Sten, Niels Peter K, Roger, Bjarne, Flemming, Torben, Lone og 
Annette V 
Fraværende m/afbud: Freddy, Niels Peter N, Frede, Erling og Grethe  
Fraværende u/afbud: Kurt 
 
År 2015, den 18. maj blev afholdt ordinært bestyrelsesmøde i LO Sydfyn.  
 
 

Ad 1 – Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

Ad 2 - Referat fra mødet den 9. marts 2015 
Referatet blev godkendt, men Torben havde en lille ændring til teksten under gensidig orientering. 
Læserindlæg og fjernes, således at der står ”Plakater er klar”. 
 

Ad 3 – Gensidig orientering 
Susan oplyste, at der afholdes fællesmøde for de 3 fynske LO-sektionsbestyrelser den 16. juni kl. 
17-19. Indbydelsen er udsendt via mail den 12. maj. Der er tilmelding til LO Sydfyns kontor. 
LO Danmarks formandskandidater er på vej ud i landet og præsentere sig, og de fleste forbund har 
enndu ikke taget stilling til, hvem de vil pege på. 
Langeland kommune har inviteret enkelte fagforeninger bla. HK, 3F og Metal med til det nye ”LBR”, 
hvortil Krifa også er inviteret. FOA har ikke modtaget en invitation. 
DUI Leg og Virke ønsker, at etablere en afdeling på Sydfyn og søger personer, der kunne tænke sig 
at være medansvarlige for fritidstilbuddene i lokalområdet. Opfordringen sendes videre ud til 
fagforeningerne. 
Der har været afholdt invielse af den nye Kombinerede Ungdomsuddanelse på Sydfyns 
Erhvervsforskole. Uddannelsen er funderet på Erhvervsforskolen, men placeret 5 steder på Sydfyn. 
Det er et spændende tiltag, men svært at se, hvordan uddannelsen placerer sig blandt de øvrige 
tilbud. Det er bekymrende, at der er behov for denne uddannelse, som er målrettet de elever, som 
ikke kan mønstre et 2 tal og risikerer at falde ud af uddannelsessystemet. 
 
Bjarne oplyste, at KPU Svendborg har afholdt 1. møde efter repræsentantskabsmødet og budt 
vekommen til 2 nye ansigter. Der afholdes gadeagitation på Gerritsplads den 29. maj 2015 i fbm. 
Open By Night, og fagforeningerne må gerne stille med faglige repræsentanter hertil.  
 
Flemming oplyste, at KPU Faaborg-Midtfyn har drøftet problematikken på FFV, som er overgået til 
industriens overenskomst, samt det betænkelige i, at Det Faglige Hus er til stede på Sosu 
uddannelsen i Dalum. 
 
Susan oplyste, at KPU Langeland har møde senere i dag, men at de fortsat efterlyser merchendise 
og ”varme hænder” til Før Festivalen den 20.-21. juli 2015.  
 
Bjarne orienterede om 3F Sydfyns event på seneste byrådsmøde, hvor 30 ud af 140 
rengøringsassistenter mødte op, for at gøre modstand mod en beslutning om prisafprøvning på 
rengøringsområdet i Svendborg kommune til oktober 2017. Et flertal 15/14 forkastede forslaget. Det 
var en positiv oplevelse og viser klart, at det er vigtigt at stå sammen i et fællesskab. 
 

 



Kim oplyste, at der var flot fremmøde til PMFs generalforsamling, og at der har været afholdt TR-
konference. Svendborg kommune har sammenlignet PMF-området med andre kommuner, og den 
tidligere benchmarking betød reduktion for 17,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Der frygtes for 
personalenedskæringer. Som det er nu, skal 50% af personalet være uddannet, men PMFs 
medlemmer er også uddannede, og der arbejdes for yderligere uddannelse til pædagogmed-
hjælperne. 
 
Sten oplyste, at 3F Byg fik 2 nye og yngre bestyrelsesmedlemmer på sidste generalforsamling, 
hvilket er godt for et kommende generationsskifte. Projektet ”Byg til vækst” øger indsatsen og har 
etableret 2 bygninger på byggepladserne, hvor der kan afholdes møde eller uddannelse, fx Thomas 
B Thriges Gade og ved kilometerhusene. Der er taget flere unge ind fra lokalområdet, så hensigten 
virker. Fra 3F Byg er der ros til STAR, som har lagt et stort stykke arbejde i, at få lavet aftaler med 
jobcentrene på Fyn incl. Middelfart. Der er også etableret lokale med internetopkobling på 
jobcentrene, så den faglige repræsentant kan arbejde, hvis det ledige medlem udebliver fra mødet. 
 
Niels Peter K oplyste, at TL fortsat indkalder medlemmerne til møde, for at høre dem om, hvad de 
gerne vil have TL skal arbejde med. Det har foreløbig resulteret i et 72 sider katalog med 
aktivitetsforslag. TL er begyndt at køre introkurser til Linked-in, fordi de har erfaret, at dette medie 
har rigtig mange jobopslag. Herudover køres kurser i Karriere-bust, med CV opdatering. 
 
Susan oplyste, at FOA er ved at finde deres rytme efter generalforsamlingen. Ny Fællestillildsrepræ-
sentant i Svendborg kommune, efter Annette Fink Jacobsen, er Kate Lund. 
 
Annette oplyste, at Socialdemokraterne ligger godt i meningsmålingerne, De Radikale mindre godt 
og det er derfor spændende, om der udskrives valg nu eller efter sommerferien. SF kører med 
brede dagsordener, som bliver tilpasset lokalt. Erhverv Fyn ser Odense som Byregion og det øvrige 
Fyn som opland, men Annette ønsker et langt bredere samarbejde på tværs af Fyn. Statistisk set 
indgås der flere uddannelses- og praktikaftaler, men vær opmærksom på, at det skyldes kortere 
aftaletid. Der er stadig hård kamp om fulde uddannelsesaftaler. Det er vigtigt, at Fyn løfter deres 
uddannelsesniveau, for at være med i opløbet om arbejdspladser. 
 
Torben oplyste, at Socialdemokraterne har fået tilbudt en bod til demokratifestivalen i Ollerup den 
4.-5. juni 2015, og herudover står alt i valgets tegn. 
 
Lone oplyste, at det går godt på AOF. Der er indgået landsdækkende aftale med FOA om test af 
nyledige pr. 1. august, som evt. udvides til også at omfatte 3F. Der laves 40 lektioners FVU forløb 
med CV og jobansøgninger. Herudover er indgået aftale med Danish Crown i Faaborg, hvor 94 
medarbejdere skal FVU-testes inden de stopper. Der er også indgået aftale med FFV. Nyborg 
kommune har opsagt aftalen om danskundervisning, men Kerteminde kommune fortsætter aftalen 
med AOF. Ærø kommune har lejet sig ind ved AOF, så de kan tilbyde bolig til ærøske kursister på 
AOF. 
 
Brita oplyste, at HK er påbegyndt en landsdækkende arbejdsmiljøkampagne, hvor de besøger AMR 
på arbejdspladserne og taler kollegaskab samt uddannelse. Der afholdes præsentationsmøde af 
kandidaterne til LO’s formandspost på Lumbyvej onsdag 20. maj 2015, kl.18.00-20.30, og der er 
fortsat ledige pladser. 
 

Ad 4 – Evaluering af repræsentantskabsmødet 
Repræsentantskabsmødet forløb godt, selvom vi sad i et lille lokale. Der var en god debat og på 
baggrund heraf indstiller arbejdsudvalget til, at vi til næste møde tager Uddannelse på dagsordenen, 
og inviterer Else Aldahl fra Svendborg Erhvervsskole som oplægsholder. Tallene viser, at Sydfyn er 
bagud med uddannelse og det er vigtigt, at finde ud af, hvor LO’s interesser er og hvad vi skal 
arbejde henimod. Til næste repræsentantskabsmøde vil der bliver byttet om på dagsordenen, 
således at formandens beretning kommer før godkendelse af strategiplanen. 
 

Ad 5 – 125 års jubilæum 
Jubilæumsreceptionen forløb godt og var godt besøgt. Det ebbede for tidligt ud og Tonnis tale burde 
nok være lagt på et tidligere tidspunkt. Jubilæumsskriftet blev godt modtaget. Fagforeningerne skal 
huske, at stille med personale til de kommende jubilæumsaktiviteter, så det ikke ender ligesom 
Kaffeeventen, som var noget tyndt bemandet. Teaterdirektøren er i fuld gang med at lave manus til 



teaterstykket. Arbejdsudvalget indstiller til, at de 10 forestillinger fordeles med 4 til Svendborg, 3 til 
Faaborg-Midtfyn, 2 til Langeland og 1 til Ærø. Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
Der er pt. kommet et tilskud på kr. 38.475 til teaterstykket, og der forventes yderligere kr. 3.000 fra 
Arbejdernes Landsbank i Svendborg. Der er lidt besparelse på receptionen i forhold til budgettet. 
Jubilæumsudvalget indkaldes til nyt møde for at drøfte om de har andre forslag til aktiviteter. 
LO Sydfyns kulturfond er indlagt i jubilæumsbudgettet, hvorfor arbejdsudvalget indstiller, at denne 
konto opsiges/ophører. Kontoen blev oprettet i forbindelse med 90 års jubilæet i 1980. I forbindelse 
med, at AL kom til byen gav de kr. 15.000 til kontoen og LO Langelands kulturpulje på ca. 10.000 
blev indsat i fbm. sammenlægingen. Bestyrelsen godkendte arbejdsudvalgets indstilling og kontoen 
lukkes. 
 

Ad 6 – Evaluering af 1. maj arrangementerne 
Morgenmødet i Rudkøbing trak 18 personer til huse, ikke mange, og det vil blive KPU’s opgave at 
gennemtænke, hvad der skal til for fremadrettet, at få flere folk med. Derimod fik de god 
presseomtale. 
Eftermiddagsarrangmentet på Ærø forløb rigtig godt i fuld solskin. Omsætningen blev fordoblet og 
ligger på Svendborgs niveau i år. 
Rammerne for arrangementet på Torvet i Svendborg var rigtig gode, men desværre regnede det så 
voldsomt, at der kom vand i det elektroniske. Det betød, at 2 ud af de 5 talere ikke kom på scenen, 
og What Ever ikke kom til at spille. Fødevareminister Dan Jørgensen stillede sig på en ølkasse og 
holdt en tale for dem, der ikke var flygtet fra regnmasserne. Trods det dårlige vejr, var der godt gang 
i øl- og pølsesalg, så de samlede udgifter holder sig indenfor det budgetterede. 
Formiddagsarrangementet i Ringe gik over al forventning, hvilket i høj grad skyldes statsminister 
Helle Thorning-Schmidts og Dan Jørgensens besøg. Fra morgenstunden var der mødt godt 125 
personer op. Da statsministeren kom var der yderligere 60-70 personer i lokalet samt i gangen og 
udenfor stod godt et halvt hundrede. Af sikkerhedsgrunde var det ikke muligt, at lade 
statsministeren tale udenfor, så derfor var det ikke alle som fik muligheden for at høre talen. 
Tonni holdt en tale og det var i Ulbølle, også i fuld solskin. 
 
Der fulgte en drøftelse af, hvorvidt Svendborg bør afholde deres 1. maj arrangement på Torvet i 
fremtiden. Dette har været drøftet i KPU, som ikke vil give Krøyers Have fra sig, af frygt for at miste 
muligheden, hvis det ikke er muligt at benytte Torvet på hverdage og lørdage. KPU har også drøftet 
den kritik der er kommet, fordi der ikke var fanemarch. Det vil der komme igen næste år, også 
selvom det er søndag. Musikhuset kan ikke stilles til ansvar for, at der gik vand i det elektroniske. 
Det er en fejl i opbygningen af scenen, som ikke beskytter nok for slagsregn. 
 

Ad 7 – Kommende folketingsvalg 
De 3 fynske LO sektioner har givet tilsagn om, at deltage med en fælles bod ved Folkemødet på 
stiften den 2. lørdag i valgkampen. Hver sektion skal stille med 3 personer. Tonni, Susan og Freddy 
deltager i det omfang deres kalender tillader det, ellers må andre bestyrelsesmedlemmer træde til. 
Bestyrelsen var positiv indstillet for dette. 
LO Danmark har fordelt en pulje på 500.000 kr. til sektionerne til brug i valgkampen under 
overskriften ”Sammen skaber vi værdi. LO Sydfyn modtager kr. 17.110. Herudover er der en pulje 
på kr. 500.000, hvortil sektionerne kan ansøge om midler til aktiviteter efter krone til krone 
princippet.  
Det blev drøftet, hvorvidt LO Sydfyn skal afholde arrangementer, ud over de aktiviteter som laves af 
KPU’erne i samarbejde med partierne. Det kunne fx være tema om landbrug, udflytning af 
arbejdspladser eller ”Staten i Danmark”. Det var der ikke umiddelbart stemning for. Derimod er det 
vigtigt, at få præciseret, hvad regeringen har gjort i regeringsperioden, fordi mange er usikre på 
deres præstationer. 
 

Ad 8 – Integrationsråd Ærø 
Ærø kommune har besluttet, at det nedlagte LBR skal erstattes af et Integrationsråd, som skal bistå 
kommunen med råd og vejledning i forhold til integrationsindsatsen, og vil bla. komme til at bestå af 
en arbejdergiver- og en arbejdstagerrepræsentant. Arbejdsudvalget indstiller til, at HK’s Jesper 
Rosenbeck indstilles til posten, dog uden dagsløntab m.v. Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 

Ad 9 – Ansøgninger/bevillinger 
Svendborg Erhvervsskole har sendt en ansøgning om støtte til skolens 2 elever, som skal til VM i 
Brasilien. Ansøgningen er også sendt til organisationerne, og enkelte har støttet formålet, hvorfor 
ansøgningen afslås af LO Sydfyn. 



 
Situationen i Egypten er fortsat ustabil, hvorfor Styregruppen ”Gør Noget” indstiller til, at de i 2013 
indsamlede midler kr. 48.000 overgår til ”Globale Kollegaer” i Makedonien. Indstillingen blev 
godkendt af bestyrelsen. 
 
Flyvebranchens Personale Union har ansøgt om støtte til kampagnen ”Luftens Helte” – støtte til 
kampen for ordnede løn- og arbejdsvilkår for Ryanair’s ansatte. Der var enighed om, at støtte med 
et symbolsk beløb på kr. 1.000. Vær opmærksom på reglerne for organisationsansvar inden 
bestyrelsesmedlemmer m.fl. foretager sig yderligere i sagen. 
 
LO Sydfyns mobiltelefon er godt brugt og arbejdsudvalget indstiller til, at der kan indkøbes en ny, 
som har et godt kamera, så der kan tages billeder ved LO Sydfyns arrangementer. Max pris kr. 4.-
5.000. Indstillingen blev godkendt. 
 
LO Sydfyns regnskabsprogram C5 virker ikke mere. Der er gjort, hvad der er muligt for, at frigive 
plads – uden resultat. Arbejdsudvalget indstiller til, at C5 opgraderes med opdateringsabonnement, 
altså løsning 1. Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
AOF tilbød at varetage bogføringen mod betaling, men der var ikke ønske om en sådan løsning på 
nuværende tidspunkt. 
 

Ad 10 – Noget til pressen? 
Intet til dette punkt. 
 

Ad 11 – Eventuelt 
Intet til dette punkt. 
 

Kommende aktiviteter: 
29.05.2015 kl. 15-21 Gadeagitation på Gerritsplads i Svendborg 
13.06.2015 kl. 12-17 Jubilæumsaktivitet på Ærødagen, Marstal Havn 
20.-21.07.2015 Før Festival på Langeland 
06.08.2015 kl. 08-18 Jubilæumsaktivitet Gammel Torvedag i Svendborg 
07.08.2015 kl. 09.00 Arbejdsudvalgsmøde 
17.08.2015 kl. 09.00 Bestyrelsesmøde i LO Sydfyn 

 
Referent Tine Gaarslev 


