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Referat fra styrelsesmødet mandag den 15.4.2013 
  

Fraværende: Lars Krogh, mødeaktiviteter på Ærø. 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

2. Godkendelse af referater fra 
04.02.2013 og 04.03.2013 

Referatet fra 04.02.2013 blev godkendt, 
godkendelsen af referatet fra 04.03.2013 
blev udsat til næste møde. 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 
14. maj. TR/AMR/styrelsen seminar 

 
 

 
 
Seminaret afholdes på Levnedsmiddel-

skolen i Svendborg. 

4. TR arbejdet 
Kursusforum Fyn 
Velkommen til styrelsesmedlem, Pia 
Ewe Jensen 
 

Valg af kommunerepræsentant på Lan-
geland 
 

TR-møde forsøges afholdt 22. april 
Intet til referat 
Pia Ewe Jensen er indtrådt i kredsstyrel-
sen i stedet for Susanne Clausen, der er 
udtrådt pr 01.04.2013. 

Afholdes efter afslutningen på konflikten. 
(Afholdes der fælles møde for alle lærere 
på Langeland under konflikten, afholdes 
valget dog ved samme lejlighed). 

5. Informationsarbejdet Steen orienterede om informationer om 
lockout på hjemmesiden. 

6. Arbejdsmiljø 
 

Arbejdsmiljøforum Fyn 

Arbejdet med arbejdsmiljø skal behand-
les på internatkurset. 
 
Intet til referat. 

7. Regnskab og budget. Regnskabsrap-
port 8/4.  

Særlig Fond. 
Ansøgninger DLF 
 
Frikøb.  
 
Forslag til kompensation til frikøbte 
styrelsesmedlemmer der er ramt af 

lockout. 
 

 
Frikøbte styrelsesmedlemmer der er 
ramt af lockout, mister under lockou-
ten hele deres lønindtægt, men arbej-

der fortsat mindst i det frikøbte antal 
timer for kredsen. 
 
Kredsens frikøbsudgift til kommunerne 
reduceres med den løn de pågældende 
styrelsesmedlemmer ikke modtager 
under lockouten. 

Steen gennemgik regnskabsrapporten. 
Der var ingen bemærkninger. 

Lone orienterede om finansieringen af 
lockout-aktiviteter. 
 
 
 
Forslaget blev vedtaget. 



Øhavets Lærerkreds 

 
 

FÆRGEVEJ 32  5700  SVENDBORG  TLF. 62 21 01 62  FAX 62 22 81 62  E-MAIL: 086@dlf.org ·  WWW.KREDSKONTORET.DK 

 

KREDS 86  LANGELAND SVENDBORG · ÆRØ KOMMUNER 

 
Det foreslås derfor at konflikteramte 
styrelsesmedlemmer kompenseres for 
løntabet under lockouten og aflønnes af 
kredsen for det udførte arbejde. 
 

Der skal i givet fald tages stilling til det 
timemæssige omfang af kompensatio-
nen. 
Den forholdsmæssige del af frikøbet i 
perioden med lockout. 
  
Der skal også tages stilling til timeløn-

nen.  
Den personlige timeløn for det enkelte 
styrelsesmedlem. 
 
Der skal yderligere tages stilling til om 
timelønnen skal tillægges pension. 

Timelønnen tillægges pension med sty-
relsesmedlemmets pensionsprocent. 
 

8. Kommunerne. Lockouten Mulige scenarier efter lockouten blev 
drøftet. 

9. Fagpolfo 
 

Pæd.polfo   

Der afholdes ekstraordinært møde i FAG-
POLFO i aften. Lone deltager. 

Intet til referat. 

10. Medlems aktiviteter Intet til referat 

11. DLF centralt Intet til referat 

12. Punkter til næste møde Intet til referat 

13. Meddelelser   Intet til referat 

14. Evt. Steen og Gitte har mulighed for at delta-

ge i Konference om ”Elementer til en al-
ternativ folkeskolereform” 
Tirsdag den 7. maj 2013, Vartov, Farver-
gade 27, København 

15. Evaluering af mødet Intet til referat 
 

Referat: Svend Aage Janum 
 

 

 

 

 

 

 

 


