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Referat fra styrelsesmødet den 14. februar 2011 
 kl. 10.30 til 12.15 

 
 

Fraværende: Jacob Jensen-Maar 

 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

2. Godkendelse af referat. Godkendt 

3. Opfølgning på igangværende opga-

ver/beslutninger 

a)TR tema møde d. 28. marts. Budget-

forståelse. L.B.S.  

b)AMR/TR møde d. 11/4 

c) Næste års TR kursus på Gl. A. d. 26.-

28. sep. 

 

 

Til efterretning 

 

 

Til efterretning 

 

Til efterretning 

 

 

4. TR-arbejdet 

 

TR-kursus d. 26.- 28. sep. Planlægning. 

Deadline for tilmelding d. 24. juni. 

 

TR-møde d. 28. feb. planlægning 

 

 

 

Gitte og Jacob planlægger kurset 

 

 

TR-mødet 28. februar aflyses, og TR opfordres til at deltage i det re-

gionale TR-møde 3. marts 

 

5. Evaluering af Åbent medlemskursus.  

 

 

 

Fastsættelse af dato for nyt Åbent med-

lemskursus. 

Det vurderes at der var delte opfattelser af kursusindholdet om lør-

dagen. En kursusdeltager har skriftligt beklaget sig over indholdet i 

”kredsens ½ time”. Kritikken blev drøftet, og Lone svarer på kritik-

ken med baggrund i drøftelsen. 

Gl. Avernæs reserveres i november 2011 

6. Informationsarbejdet Der er oprettet nyt banner på hjemmesiden ”Generalforsamling 

2011” 

7. Arbejdsmiljø 

Hvordan sikrer vi en løbende dialog 

med AMR, og på hvilket niveau? Kan 

vi evt. bruge Tirsdagsnyt så det også 

virker som nyhedskanal til AMR?  

Skal vi på hjemmesiden have en ugent-

lig klumme der udelukkende er møntet 

på arbejdsmiljø? 

Kredsens arbejdsmiljøpolitik – er den 

nuværende i overensstemmelse med det 

vi gerne vil og det foreningen lægger op 

til i forbindelse med samarbejdet 

AMR/TR? Tilretning i overensstemmel-

 

Der udsendes nyheder til AMR efter behov. Når der udsendes nyhe-

der til AMR, gøres TR opmærksomme herpå via et link i ”Tirs-

dagsnyt”. Omfang og indhold af information evalueres på et af de år-

lige møder med AMR. 

 

 

Det vurderes at der p.t. ikke er behov for en ugentlig klumme. In-

formation om arbejdsmiljø gives efter behov. 

 

 

 

Fortsat drøftelse med henblik på at synliggøre kredsens politik og 

fastlægge handleplaner for kredsens arbejde med politikken. Su-

sanne, Jacob og Lone arbejder videre, med udgangspunkt i bilagene.  
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se med gældende lovgivning? (Se bilag 

fra sidste styrelsesmøde.) 

Kunne de to årlige møder kædes sam-

men med TR-møder, og kunne vi én 

gang om året satse på at afholde møde 

for AMR, TR og ledere? Dette kunne så 

være det ene af møderne.  

Arbejdsmiljøpolitik, målsætning, ar-

bejdsprogram, kommissorium, organi-

sering, mødekalender samt forslag til 

AMR aftale (bilag fra Lone, fra sidste 

STM). 

8. Regnskab og budget 

Generalforsamlingen 

Kassereren forelagde Budgetforslag af 14.11.2011. 

Medlemsaktiviteter forhøjes med 86.000 kr. og Gager tilrettes den 

aktuelle udgift. Det foreslås at kontingentet fortsættes uændret. For-

slaget blev herefter vedtaget. 

9. Kommunerne Der blev kort orienteret om skolestruktur på Ærø og start på forhand-

linger om arbejdstid m.m. på Langeland 

10. Fagpolfo Udsat 

11. Punkter til næste møde Intet til referat 

12. Meddelser Intet til referat 

13. Evt. Intet til referat 

14. Evaluering af mødet Intet til referat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


