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Referat fra styrelsesmødet mandag den 23.02.15 
  

Fraværende: Lars Krogh 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

2. Godkendelse af referat. Godkendt 

3. Opfølgning på igangværende op-
gaver/beslutninger: 
Indkøb af nyt regnskabssystem: e-
conomic 
Indkøbt to nye computer skærme 

- 

Johanna afprøver e-economic (regnskabspro-
gram) med henblik på at overgå til dette. Nye 
PC-skærme indkøbt (Svend Aage og Lone C.). 
Flere skærmudskiftninger forudses. Desuden 
skal der indkøbes skærmbriller til Lone C. og 

Johanna. Mikrobølgeovn indkøbt. 

4. TR arbejdet.  
Organisering af TR/AMR-møderne. 
Forslag: Vi afholder fælles TR/AMR-
møde hveranden måned. Øvrige 
mandage (hvor det er muligt) afhol-
des TR/AMR møder for højst 3 sko-

ler. Dette vil sikre at der bliver tid til 
drøftelser med de enkelte TR’er og 
AMR’er, samt at der stadig bliver 
mulighed for sparring med nogle an-
dre TR’er og AMR’er. Der vil kunne 
være en gruppe på første sal og en 

gruppe i spisestuen. Dvs. 6 skoler 
hver gang. Styrelsen fordeles på 
grupperne. 

 
De planlagte fælles TR-møder fastholdes.  Frem 
til sommerferien afholdes møder for mindre 
grupper af skoler på kredskontoret. Fordeling 
laves. TR spørges på dagens TR-møde.  
 

5. Informationsarbejdet 
 
 
Fremadrettet arbejde med de elek-

troniske medier. Forslag: Johanna 
bliver inddraget i opdatering og i at 
lægger information mv. på hjemme-
siden. 

Den nye hjemmeside forventes klar umiddelbart 
efter generalforsamlingen. 
 
Johannas beskæftigelsesgrad ændres fra 20/37 

til 22/37 fra medio marts for at kunne løse dis-
se opgaver. 
Der ansættes om forsøg en kommunikations-
medarbejder 7,4 time pr uge frem til 1. juli for 
at styrke indsatsen på de sociale medier. 

6. Arbejdsmiljø 

Kredsens arbejdsmiljøpolitik. Se 
vedlagte bilag. Forudsættes læst in-
den mødet  

 

Arbejdsmiljøforum Fyn 

 

Forslag til arbejdsmiljøpolitik vedtaget med en 
enkelt ændring idet kredsen IKKE udarbejder en 
lokal AMR-håndbog. Forslaget konsekvensrettes 
i forhold til denne beslutning. 
 
Intet til referat. 

7. Generalforsamling 
Forslag om vedtægtsændringer: 
Lars Krogh har fremsendt forslag om 
vedtægtsændringer i forhold til af-
holdelse af generalforsamling sam- 
tidigt på fysisk adskilte matrikler og 
forslag om elektronisk afstemning 

 
Kredsstyrelsen kan ikke anbefale at forslagene 
fremsættes. 
I forhold til forslaget om elektronisk afstemning 
ønsker kredsstyrelsen at gennemarbejde forsla-
get med henblik på evt. at fremsætte forslaget 
senere. 
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ved valg. 
Forslag fra Lone Clemmensen til 
vedtagelse på generalforsamlingen: 
Generalforsamling i Øhavets Lærer-
kreds afholdes på en lørdag. Der 
indbydes til et medlemsarrangement 

i timerne før generalforsamlingen. 
Efter generalforsamlingen er der 
spisning med efterfølgende fest.  
Datoen for afholdelse af næste gene-
ralforsamling offentliggøres samtidig 
med, referatet fra den afholdte ge-
neralforsamlingen. 

 

 
Kredsstyrelsen ønsker at arbejde med mulighe-
derne for afholdelse af generalforsamlingen 
uden at ændre vedtægterne og respekterer be-
slutningen om at tilpasse tidspunktet for afhol-
delse af generalforsamlingen med færgetiderne 

fra og til Ærø. 
Kredsstyrelsen fremsætter derfor ikke forslaget 
på generalforsamlingen. 
 
Det blev videre besluttet, at undersøge om Niels 
Munkholm i forbindelse med generalforsamlin-
gen kunne gennemgå forslaget til OK 2015.  

8. Regnskab og budget 
Gennemgang af regnskab 2014.  
Forslag til Budget 2015. 
 
 

 

 
Regnskab for 2014 blev gennemgået. 
Budgetoplæg vedr. Særlig Fond blev vedtaget. 
Arbejdsbudget 2015 er i store træk udarbejdet 
på baggrund af regnskabstallene for 2014. Ar-

bejdsbudgettet blev drøftet og det endelige 
budget tilrettes ud fra drøftelserne. Der afsæt-
tes bl.a. flere midler til kurser og frikøb i forhold 
til arbejdsbudgettet. Desuden indarbejdes løn-
stigninger i budgettet som derefter er i balance. 
Der fremsættes forslag om uændret kontingent 
på generalforsamlingen. 

 

9. Kommunerne.  
 

Mødet afsluttet efter pkt. 8 
 

10. Fagpolfo 
10a. Pæd.polfo   

 

11. Medlems aktiviteter.   

 

12. DLF centralt.  
OK 15.  
 

 
 

13. Punkter til næste møde  

14. Meddelelser  

15. Evt.  

16. Evaluering af mødet  
 

Referat: Steen Pilgaard Toft og Svend Aage Janum. 
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