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Referat af Styrelsesmødet den 9.12.2019 kl. 9.00 -11.00 

Til stede: Lone Clemmensen, Allan Østergaard Hansen, Nicki Nikolas 
Ioannou, Pia Ewe Jensen. 

Referent: Thomas B Henriksen. 
 

 

Tidspunkt Punkter Resultat 

 1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

 2. Godkendelse af referat fra d. 25. 

nov. 

Referatet blev 

godkendt. 

 3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 
Ans. Lone 

 

1.maj: Nikolas 

kontakter FH for, at 
høre om der er 

grobund for, at flytte 

1. maj fra Krøyers 
have til 

Rundbuehallerne, 
således at det afholdes 

senere på dagen så 
vores/andres 

medlemmerne har 
bedre mulighed for at 

deltage. 
 

Muren ind til naboen 
kan først males til 

foråret, da den er for 
fugtig på nuværende 

tidspunkt. 

 
Pia og Nikolas 

informerede om 
planerne for TR 

kursusdagen den 
27/4. 

 4. Kredskontoret. 
4.1 Form og indhold på 

generalforsamlingen. 
Ans. Lone 

 
 
 

 
Generalforsamlingen. 

Datoen er d 9. marts. 
Niels Munkholm har 

stillet sig til rådighed 

som dirigent. 
Styrelsen drøftede, 

hvordan men kan 
tiltrække flest mulige 

medlemmer til 
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generalforsamlingen. 

Der var enighed om at 

fokuserer på den 
lokale 

fællesskabsfølelse. Flg. 
Tiltag vil blive forfulgt 

1) Styrelsen vil lægge 
op til at de enkelte 

skoler, reserverer et 
bord til spisningen, 

hvor den enkelte 
skoles medlemmer 

kan sidde sammen. 
Nikolas vil arbejde på 

at skabe 
opmærksomhed om 

generalforsamlingen 

via, de digitale medier. 
Johanne og Lone 

undersøger om det er 
muligt, at flytte 

generalforsamlingen til 
Nymarkskolen, hvor 

man evt. kan købe 
forplejning gennem 

den lokale LOMA- 
ordning. Hvis ikke 

bliver det på 
Fremtidsfabrikken v. 

Kvægtorvet. 
 

 5. TR arbejdet.  

5.1 
• TR- mødet i Odense den 17. dec. 
• Fælles TR møde den 18. dec. 

kredskontoret 

• Regionalt TR møde den 24. jan. 

Ans. Lone 
 

5.2 Opfølgning på de afholdte Mini TR 
møder. Ans. de deltagende 

styrelsesmedlemmer og konsulenten. 

 

 

Lone orienterede om, 
at det er lokalt frikøb, 

der skal finansiere 
frikøb i forbindelse 

med regionale TR- 
arrangementer. 

Hvilket kan være en 
udfordring for den 

lokale økonomi og 
budget. 

 

Lokalt fagligt 
klubmøde d. 18. dec. 
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Lone orienterede om 

det lokale faglig klub 

møde den 18. 
december. Det var 

bekymring for om 
medlemmerne ville 

komme til et sådan, så 
tæt på jul. Der 

arbejdes på at dublere 
mødet i januar. 

Hovedstyrelsesmedlem 
Charlotte Holm, har 

sagt ja til både at 
komme d. 18. dec. og 

i løbet af januar. Ved 
en dublering kan 

mødet evt. erstatte 

det regionale TR-møde 
i januar. 

 
Lone orienterede om 

de foreløbige planer 
for det lokale TR- 

møde i d. 13. januar. 
 

Diverse mødeleder fra 
mini TR- møderne 

orienterede om 
mødernes forløb til 

resten af styrelsen. 

 6. Arbejdsmiljø.  
 

Intet at bemærke 

 7. MED arbejdet.  
Forflyttelse/opsigelser- og ny 

økonomitildeling på skolerne i 
Svendborg Kommune 

Ans. Lone 

 

Intet at bemærke 

 8. Skolepolitisk arbejde. 

Orientering om mødet med 
undervisningsministeren. 

Ans. Allan/Lone 
 

 

Intet at bemærke 

 9. Særlige medlemsgrupper. 

 

Allan orienterede om 

dato for afholdelse af 
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mini TR- møde for 

særlige 

medlemsgrupper 

 10. Det forpligtende kredssamarbejde, 

alle områder.  
 

 

Intet at bemærke 

 

 11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 
Orientering om henvendelser til de 

kommunale forvaltninger. 

Ans. Lone 
 

Intet at bemærke 

 

 12. Kommunikation 
12.1 Styrelsen ønsker en orientering og 

en drøftelse af, hvordan man får 
punkter til beslutning på 

styrelsesmøderne. 
Der henvises til forretningsordenen 

vedr. punkter til STM. 
Forretningsordenen vedlægges. 

Ansvarsfordelingen vedtaget på 

internatet i maj er indsat nedenfor. 
Ans. Lone 

12.2 Hvordan foregår den interne 
kommunikation på kredsen? 

Ans. Fie? 
 

 

 
Udsat 

 
 

 
 

 
 

 

 
Udsat 

 13. Regnskab og budget. 

13.1 regnskab 2019 budget 2020. 

Ans. Lone/Pia 
 

 

Udsat 

 11. Punkter til næste møde. 
 

Intet at bemærke 

 13. Eventuelt. 

 

Intet at bemærke 

 
 

a) Ansvarsområder:  
o Overenskomst og forhandling. Formanden,/Susanne og Fie 
o Det skolepolitiske område. Allan, Nikolas og Allan 
o Særlige medlemsgrupper. Allan 
o MED og ledelse. Susanne, Pia og Lone 
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o Arbejdsmiljø. Pia 
o Kommunikation. Udover formand og sekretær Nikolas og Fie 
o Nikolas: FH; at holde styrelsen orienteret om FH 

 

 

Referat skrevet af Thomas B Henriksen. D 10/12 2019 


