
Referat fra kredsstyrelsesmødet  

8. jan. 2018 

 

Fraværende: Anne-Sophie Askjær (arbejde på skolen), Pia Ewe Jensen deltog i 
behandlingen af pkt. 1 – 11 og pkt. 13. 
 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Pkt. 13 behandles efter pkt. 4. Dagsorden 

herefter godkendt. 

2. Godkendelse af referater. Referater fra 25.09. – 09.10. og 06.11. 
blev godkendt. 

Referat fra 13.11. behandles på næste 

møde. 

3. Opfølgning på igangværende 
opgaver/beslutninger. 

 Der er indkøbt ny projektor 

samt to bærbare computere. 

 Der er bestilt overnatning på 
Danhostel Rebild i Skørping til 

den 1. feb. - 2. feb.:-) 

enkeltværelser til alle. 
 Postkort til medlemmer ligger 

til afhentning. /min side – 

rettelse af oplysninger)TR er 

orienteret. 
  

 
 

Til efterretning. 

 

Til efterretning. 

 
 

Til efterretning. 

4. Kredskontoret. 

A)Generalforsamling: 
 Sted. Evt. Hotel 

Christiansminde 

 Beretning. Fremlæggelse af 

punkter til indholdsinterview  
 Dirigent: Niels M. har sagt ja. 

 Evt. forslag til 

vedtægtsændringer fra 

styrelsen. 

B) B&U topmødet i Aalborg 

 

 

Undersøges fortsat. 
 

Pkt. sendes til Lone Clemmensen i løbet 

af denne uge. 

Til efterretning. 
Kredsstyrelsen fremsætter ikke forslag til 

vedtægtsændringer. 

Der blev orienteret om praktiske forhold. 

5. TR arbejdet. 
 TR mødet den 29. jan er 

blevet til et TR/AMR møde. 
fælles emne: 

Kommunikationsplatformen. 

TR: OK18 
 Medlemsmøde d. 10. jan. 

Odense. Bus 

 

Til efterretning. 

 
 

 

 

Der blev orienteret om praktiske forhold. 

6. Arbejdsmiljø. 

Møde for nye AMR den 22. jan. 

 

Til efterretning. 



Pia og Lone deltager. 

7. MED arbejdet. 
 Der er møde i 

forhandlingsudvalgt på 
Langeland vedr. MED aftale 

den 18. jan. Lone deltager. 

 

Til efterretning. 

 

8. Skolepolitisk arbejde. Intet til referat. 

9. Særlige medlemsgrupper. Allan Østergaard orienterede om arbejdet. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

10. Det forpligtende 

kredssamarbejde, alle områder.  
 Fagpolfo den 15. jan. 

 

Pia Ewe Jensen gennemgik dagsorden til 

møde i Fagpolfo. 

11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 
 Drøftelse af, om og hvordan vi kan 

bruge det materiale vi fik fra Dlf til 
videre påvirkning af 
kommunalbestyrelse, forvaltning og 
skoleledere. Materialet var linket til 
kredsudsendelse 105/2017 og bestod 
blandt andet af grafer over udvikling i 
elevtal sat i forhold til antal lærere, 
samt en pjece om muligheden for 
kortere skoledage også på mellemtrin 
og udskoling. Bilag vedlagt. 

 OK18 

 

 
Drøftet. 

Tages op igen senere. 

 

 
 

 

 

 
 

Intet nyt til referat. 

12. Kommunikation Intet til referat. 

13. Regnskab og budget.  
 Vedr. 2017 og 2018 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 Evt. indkøb af bogen ”Bedre 

beslutninger i skolen” pris 

340,00 kr. stk. til TR og 

styrelsen 

 
 Formueinvestering for 750.000  

 
 

 

Beslutning vedr. Budget 2018 fra 

kredsstyrelsesmødet 04.12.2017 ændres: 

Budgetrammen fastlægges som i Budget 
2017. 

Generalforsamlingen afholdes 05. marts 

uden efterfølgende underholdning. 

Budgettet for generalforsamlingen 

fastlægges i overensstemmelse hermed. 
Der fremsættes forslag om uændret 

kontingent. 

Indkøbes. 

 
 

 

Oversigt over nuværende investeringer og 

forslag til yderligere investeringer 
fremlægges på et kommende møde. 

11. Punkter til næste møde. Intet yderligere til referat. 

13. Eventuelt. Intet til referat. 



 
 Invitation til møde for Børnehaveklasselederne den 24. jan. er udsendt. 

Referat: Svend Aage Janum. 
 

 

 

 
 
 
 
 


