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Referat fra 

ordinært kredsstyrelsesmøde 

mandag d. 14. december 2009, kl. 10:30  

 
 

Fraværende: Ingen 

Referat   

   

 1. Godkendelse af dagsorden Nyt pkt. 10 tilføjet: Diplomunder-

visning i Kommunikation og kon-

fliktløsning.. Dagsorden herefter 

godkendt. 

 

   

 2. Godkendelse af referat fra sidste        

     møde. 

Godkendt  

   

 3. Siden sidst Kredsformanden har henvendt sig til 

undervisningsministeren og med-

lemmerne af regionsrådet for om 

muligt at påvirke den planlagte be-

slutning om lukning af Skaarup se-

minarium. 

Der er gennemført valg af TR og 

SIR på Rudkøbing Skole. 

Kredsen har på Langeland deltaget i 

møder om ønskerunden og fratræ-

delsesordninger. Der er aftalt yderli-

gere møder i december og januar. 

På Ærø sammen- og underskrives 

lønaftalerne fredag 18. december. 

I Svendborg har der været afholdt 

møde om ny løn pr 01.04.2010. Der 

aftales nyt møde, når kommunen har 

overblik over omkostningerne ved 

en harmonisering af de generelle af-

taler for lærerne. 

 

   

 4. Multimedieskat - kredskontoret Kredsstyrelsesmedlemmer og konsu-

lent kan fortsat få rådighed over 

bærbar pc med mobilt bredbånd 

samt mobiltelefon. Dette udløser be-

skatning efter multimediebeskatnin-

gen. 
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 5. Kopimaskine 

Ny aftale på plads 

Til efterretning  

   

 6. Generalforsamling 

Valg – fortsat fra sidste møde 

Efter vedtægterne vælges der: 

1 kredsformand der samtidig er kon-

gresdelegeret 

5 kredsstyrelsesmedlemmer, heraf 

p.t. 3 kongresdelegerede og 2 sup-

pleanter for de delegerede. 

Er der kommuner der herefter ikke 

er repræsenterede i kredsstyrelsen, 

vælges kommunerepræsentanter. 

Torben Møller Petersen genopstiller 

ikke som kredsformand. 

Mogens Jensen genopstiller ikke til 

kredsstyrelsen. 

 

Lone Clemmensen stiller op til val-

get som kredsformand. 

Steen Pilgaard Toft, Susanne Clau-

sen, Lars Krogh og Lone Clemmen-

sen genopstiller til kredsstyrelsen. 

Den samlede kredsstyrelse noterer 

sig med tilfredshed, at Lone Clem-

mensen stiller sig til rådighed for 

formandsvalget. 

 

Kredsstyrelsen indhenter kandidat-

forslag til valget til valg til formand 

og kredsstyrelse senest 3 uger før 

generalforsamlingen. Der kan endvi-

dere opstilles kandidater på selve 

generalforsamlingen 

 

 

   

 7. TR-arbejdet  Temamødet om underretninger for-

søges flyttet til mandag 25. januar. 

 

   

 8. Information Intet til referat  

   

 9. Budget/regnskab Kassereren orienterede om seneste 

oversigt over forbrug af AKUT-

midler hvor arbejdsgiverne forbruger 

 



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 

en lidt større del af midlerne end vi 

havde budgetteret med. Refusionsbi-

lagene gennemgås for en mulig for-

klaring. 

   

10. Kursus i ”Kommunikation og kon-

fliktløsning” 

Svendborg kommune udbyder kur-

sus i ”Kommunikation og konflikt-

løsning” (9 ECTS-points) for ansatte 

i Svendborg kommune  med en mel-

lemlang, videregående uddannelse. 

Kurset er SVU berettiget. 

Kredsstyrelsesmedlemmer kan del-

tage i kurset mod at hele eller dele af 

SVU-ydelsen  modregnes i frikøbet. 

 

11. Evt. Kredskontoret holder lukket fra 23. 

december til 3. januar, begge dage 

inkl. 

 

 

Referat. Svend Aage Janum 

 

 

  


