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Referat styrelsesmødet den 25.11.2019 kl. 9.00-11.00 

Fraværende: Lone Clemensen. 
Til stede: Pia Ewe Jensen, Allan Østergaard Hansen, Nicki Nikolas 

Ioannou, Anne-Sophie Askjær, Susanne Mortensen. 

 
Referent: Thomas Bjørn Henriksen, 
 

Tids 

punkt 

Punkter Resultat 

 1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

 2. Godkendelse af referat  Referat ikke udgivet 

 3. Opfølgning på igangværende 
opgaver/beslutninger. 

 

Infomøde med Anders Bondo 
d.21/11: 

De styrelsesmedlemmer, der var 
til stede ved mødet refererede 

en forsigtig optimisme i forhold 
til forløbet efter lærer 

kommissionen. 

Styrelsen har kendskab til at der 
i forlængelse af infomødet, var 

et møde primært for formænd 
med ABC, styrelsen vil gerne 

vide hvad der skete på dette 
møde. 

Hovedstyrelsesvalg: for at hæve 
stemmeprocenten til 

hovedstyrelsesvalget beslutter 
styrelsen at der skal skrives en 

reminder til TR om at forsøge at 
opfordre medlemmerne til at 

stemme. 
I forhold til præmiering af de 

skole, der lykkes med at hæve 

stemmeprocenten ved valget 
siden sidst betydeligt, blev det 

godkendt at præmien pr. skole 
må have en værdi op til 500 kr. 

Allan tilbød at køre ud med 
præmierne i Svendborg, mens 

Susanne tilbød det samme på 
Langeland og Fie tilbød det på 

Ærø. 
Julegaver til TR, styrelsen og 

ansatte blev det besluttet at TR 
kan vælge mellem en alkoholisk 
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julegave og en ikke alkoholisk 

julegave, værdien af gaven må 

være omkring 300 kr. 
 

TR dag d 27/4. Pia og Nikolas 
orienterede om programmet for 

TR dagen. 
 

 4. Kredskontoret. 
 

Orientering 
 

 5. TR arbejdet. 

Evaluering af TR/AMR-kurset 

 

Evaluering af TR/AMR kursus: 
Der var generel tilfredshed med 

indholdet af kurset. Dog drøftede 
styrelsen flg. Punkter, som 

kunne gøres anderledes fremad-
rettet. Kurset bør evalueres med 

deltagerne inden kurset 
afsluttes. Kurset kan planlægges 

i bedre tid så man er mindre 
sårbar overfor aflysninger. 

 

 6. Arbejdsmiljø. Intet at bemærke 
 

 7. MED arbejdet. 
 

Intet at bemærke 
 

 

 8. Skolepolitisk arbejde. 
 

Se punkt 3. 
 

 9. Særlige medlemsgrupper. Intet at bemærke 
 

 10. Det forpligtende 

kredssamarbejde, alle områder.  
 

Intet at bemærke 

 
 

 

 11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 
 

Intet at bemærke 

 

 12. Kommunikation Se punkt 3  

 

 13. Regnskab og budget. Thomas orienterede om nye 

procedurer for brugen af 
akutfond-midler.  
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 11. Punkter til næste møde. Styrelsen vil gerne på 

kommende styrelsesmøde drøfte 

form og indhold på 
generalforsamlingen. 

Styrelsen ønsker en orientering 
og en drøftelse af, hvordan man 

for punkter til beslutning på 
styrelsesmøderne og hvordan 

den interne kommunikation på 
kredsen foregår. 

 13. Eventuelt.  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 


