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Referat fra 

ordinært kredsstyrelsesmøde 

mandag d. 23. november 2009, kl. 07:30  
 

Fraværende: Lone Clemmensen 

Referat:   

   

 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt  

   

 2. Godkendelse af referat fra sidste        

     møde. 

Godkendt  

   

 3. Siden sidst Torsdag 19. november blev kredsen 

orienteret om handleplanen for ar-

bejdet med arbejdsmiljøet på Rud-

købing Skole. Kredsen tog oriente-

ringen til efterretning. 

Der er fortsat ingen aftale med kred-

sen om undervisningsassistenter i 

Svendborg. 

 

 

   

 4. Kopimaskine 

Køb eller leasing. 

Tilbud fra Xerox 

Andet tilbud indhentes 

Beslutning udsat Bilag fra Xerox 

sendt 

   

 5. Kontingent 

Regulering pr. 1.-1.-10? 

Kontingentet reguleres ikke 1. januar 

2010 

 

   

 6. El 

Anden leverandør af el? 

Elbesparelser i øvrigt 

Tilbuddet har ingen interesse. 

Der indkøbes elsparepærer til løben-

de udskiftning. 

Køleskab udskiftes. 

I forbindelse med anden bygnings-

vedligeholdelse indhentes tilbud på 

nyt gulv i køkken og på toilet. 

Bilag fra Mod-

strøm sendt 

   

 7. TR-arbejdet  Temamøde om underretninger med 

Aksel Kramer fra DLF kan afholdes 

28.01.2010 i tidsrummet 13.30-

16.00. det undersøges om mødet al-

ternativt kan afholdes en mandag af 

hensyn til evt. frikøb af TR. 
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I planlægningen af TR-møder for 

kommende skoleår indgår at der på 

et af de første TR-møder orienteres 

om emner der jævnligt giver pro-

blemer for enkelte medlemmer: fe-

rie, nedsat kontingent m.m.  

Der afholdes lokale TR-møder 14.12 

fra kl. 15 

   

 8. Information Der kan nu skrives direkte i køresed-

lerne på hjemmesiden. De skal dog 

fremsendes som vedhæftede filer. 

Nye regler for lægeerklæringer gen-

nemgås på hjemmesiden. 

”Ugens Bertel” udgår. 

Der er fortsat problemer med sup-

port af hjemmesiden. 

 

   

9. Budget/regnskab Kassereren gennemgik budgetrap-

porten. Gennemgangen blev taget til 

efterretning. 

 

   

10.Evt. Endelig afklaring af forhold vedr. 

multimediebeskatning på næste sty-

relsesmøde. 

Fælles holdning i foreningen til afta-

ler om aflønning af ikke-uddannede 

efterlyses. 

 

   

 

Referat: 

Svend Aage Janum 

 

 

  


