
Referat fra styrelsesmødet den 18. juni. 2018 

 

 

Fraværende: Thomas Bjørn Henriksen (Censor) 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Pkt. 5 udvidet med: 
TR suppleanters deltagelse i diverse 

arrangementer. 

Dagsorden herefter godkendt. 

 

2. Godkendelse af referater: 
Styrelsesmøde 23. april 

Internat 14. og 15. maj 

Styrelsesmøde 11. juni 

 
 

 
Der blev foretaget præciseringer i referatet 

fra styrelsesmødet 11. juni i pkt. 7 og 10. 

Referaterne blev herefter godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 
 

Kredsformanden orienterede om processen 

med bestilling af kredsfane. Der arbejdes 

fortsat med valg af typografi. 

 

4. Kredskontoret. 
 Mødeoversigt. Johanna 

lægger møderne i jeres 0ut-

look kalender. 
 

 

 

 

Kredsformanden orienterede om 

mødeplanlægningen for det kommende år. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

5. TR arbejdet. 
 Forslag til indhold på Åbent 

medlemskursus 

 Forslag til indhold på 

TR/AMR kurset 
 Forslag til indhold på TR – 

AMR møder. (oplægsholder 

mm udefra) 
 Forslag til indhold på mini- 

TR møderne i efteråret 

2018 
 Dialogmøder - Forslag til 

med hvem 

  

 

 

6. Arbejdsmiljø. 

 

Pia Ewe Jensen orienterede om arbejdet. 

7. MED arbejdet. Svendborg: Der er aftalt en orientering om 

CETS´rolle på skoleområdet. 



Langeland: Der blev orienteret om arbejdet 

med MED-aftalen. 

8. Skolepolitisk arbejde. Allan Østergaard gjorde opmærksom på, at 

Svendborg kommune lægger op til, at 

skolerne byder ind med 
anvendelsesorienterede linier på 7.-9. 

årgang. 

9. Særlige medlemsgrupper. Intet til referat. 

10. Det forpligtende 

kredssamarbejde, alle områder.  

Intet til referat. 

11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 
 OK18. Refusion fra DLF for 

udgifter i forbindelse med 
OK18 forløbet 

 50.000 kr. til kredsen fra 

DLF centralt til brug i 

forbindelse med ”ny start” 
samarbejdet. 

 10 mill. kr. puljen i DLF kan 

vi også søge. 

 

 

Kredsformanden orienterede om refusionen, 

midlerne i forbindelse med ”ny start”, og 

muligheden for at søge puljen. 
 

12. Kommunikation 
 Nyhedsbrevet 

Der er truffet aftaler med ”nøglepersoner” 

om interviews til Nyhedsbrevet. 

13. Regnskab og budget. 
 Løn Lone. 

Kredsformandens løn er fastsat 

som differencen mellem 

slutlønnen i overenskomsten 

for konsulenter mellem 

S.A.K.S. og PDK, og lønnen 
udbetalt af kommunen. 

I perioden 01.03.2016 til 30. 

november 2017 har Svendborg 

kommune fejlagtigt udbetalt et 
tillæg på 7.000 kr årligt i 

grundbeløb for funktionen som 

fællestillidsrepræsentant. 

 
Den udbetalte differenceløn fra 

kredsen har derfor været for 

høj, idet der i den beregnede 

løn fra kommunen kun er 

indgået et årligt beløb på 7.000 
kr i grundbeløb for funktionen 

som kommunerepræsentant 

  

 

Kredsstyrelsen vurderer, at lønnen er 
modtaget i god tro. Og at der derfor ikke 

rejses krav om regulering. 

14. Punkter til næste møde. Intet til referat. 



15. Eventuelt. Intet til referat. 

 
Referat: Svend Aage Janum pkt. 1 – 4 og 6 - 15 

 

 

 
 
 
 
 


