
Skriftlig beretning 2020 
v/ Repræsentantskabsformand Bo Ejlskov Jensen 
 
Som nyvalgt formand for repræsentantskabet vil jeg gerne præsentere mig selv. Jeg 
er 50 år gammel, bor i Esbjerg hvor jeg er ansat som skovarbejder ved Entreprenøren 

ved Esbjerg Kommune. 
 
Hvor var det dejligt, vi fik presset en dag igennem til vores ”minilandsmøde”, som vi 

fik afholdt i stedet for vores årlige fælles regionsmøde. Der kunne vi få holdt valg osv. 
Det er svært at få noget som helst afviklet, når landet er ramt af en pandemi. 

 
Jeg håber ikke fremtiden byder på restriktioner af samme skuffe, eller det der er 

værre. 
 
Vi har fået forhandlet OK21 i hus. 

Jeg var med i forhandlingsudvalget for første gang. Det var en spændende opgave og 
heldigvis nåede jeg at opleve Hanne Gram og hendes evner inden hun stoppede som 

faglig sekretær i Den Offentlige Gruppe. 
Jeg vil selvfølgelig også rose resten af forhandlingsudvalget for den kampgejst, der 
var før og under forhandlingerne. 

 
Klubben har lavet en konflikthåndteringsmanual i forbindelse med OK21. 

Den beskriver tillidsrepræsentantens ”opgaver” før og under en konflikt. Den fik vi 
heldigvis ikke brug for. 
Men rekvirerer den i jeres afdeling og læs den igennem, så vi er klar, hvis det 

pludseligt sker. Også for evt. sympatistrejker. 
 

Regionsarbejdet har også stået på vågeblus, men nu letter tågen. 
Der er afholdt online møder. Så lysten og interessen for at mødes, sparre osv. 
mangler bestemt ikke. 

 
Fremtiden byder altid på både spændene og indimellem udfordrende opgaver. Det 

skal vi være klar til at kunne håndtere. Mon vores klub bliver større, da der flere 
steder hjemtages flere forskellige opgaver til kommunerne. 
I regionerne kommer der også specialarbejdere, som er berettiget til at være med i 

vores klub. 
I fremtiden kan det være vores regionsmøder skal have en fælles del, og 

efterfølgende være delt op i flere forskellige dele. 
 
Som sagt er fremtiden altid spændende. 

 
Til sidst vil jeg ønske alle et godt landsmøde og alt vel i fremtiden. 

 


