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Referat fra styrelsesmødet mandag den 09. 09. 2013 
  

Fraværende: Anne-Sophie Askjær. Møde på Ærø. 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 26. au-
gust 2013 

Godkendt 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 
Projekt: fastholdelse af lærere.  

 
 

Lone C orienterede om projektet. Projektperi-
oden forventes forlænget. 
Lone C orienterede om tilbud på telefoni fra 

”Firmafon” der vil kunne reducere kredsens 
udgifter i forhold til den aktuelle udgift hos 
TDC. Det blev besluttet, at overgå til ”Firma-
fon” 

4. TR-arbejdet.  
4a. TR-mødet 30. sept. er aflyst. Nyt 

TR-møde den 7. oktober kl. 13.30. 
samme dag som AMR-mødet. Plan-
lægning af begge møder.  
4b. Kursusforum Fyn 
4c. Hjertestarter og hjertestarter kur-
sus. Bilag 1 
 

 

Tema for begge møder bliver ”Lærerarbejds-
pladser” 
 
 

Lone P og Lone C er begge udpeget som regi-
onale undervisere. 
Det blev besluttet ikke at investere i tilbud-
det. 

5. Informationsarbejdet Intet til referat 

6. Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøforum Fyn 

Pia J orienterede om møde afholdt i Arbejds-
miljøforum. Der er 12 tilmeldte til kursus for 
nyvalgte AMR. 

7. Kongres drøftelser Drøftet. Intet til referat. 

8. Regnskab og budget 

 
 
 
 
8a. Fald i medlemstal: Fra 2011 til 
2013 har vi haft en nedgang på 71 
medlemmer. I kr. og øre ca. 247.000 

mistede indtægter. 
Fald i medlemstal. 1/8/12 til 1/8/13 
har vi mistet 41 medlemmer. Det sva-
re til en mindre indtægt på ca. 82.000 
kr./ år 
8b. Der er ultimo april udbetalt løn-
kompensation svarende til at konflik-

ten ville vare hele april måned. Da 
konflikten sluttede 28. april, er der 
udbetalt lønkompensation for 2 dage 
for meget. Det drejer sig om 4 styrel-
sesmedlemmer. I får hver især sendt 
oplysninger om jeres personlige be-

Kassereren orienterede om de budgetterede 

kontingentindtægter. Det forventes at de fak-
tiske indtægter vil være i overensstemmelse 
med det budgetterede. 
 

Aktuelt er der i budgettet taget for højde for 
et vigende medlemstal.  
Muligheder for aktuelt og på sigt at nedbringe 

udgifterne blev drøftet. 
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regning. Det samlede beløb er: 
7.279,06. Vi skal beslutte hvad vi gør 
ved ovenstående. 
 
 
8c. Leasing aftale kopimaskinen. Vi 

har fået et nyt tilbud. Bilag 2 
 
8d. Deltagelse i 1. maj 2014. 

 

For meget udbetalt løn i forhold til beslutning 
på styrelsesmødet 15. april 2013 tilbagebeta-
les. 
 
Det blev besluttet ikke at ændre på den nu-

værende leasingaftale. 
 
Drøftet. Fortsat drøftelse på et kommende 
styrelsesmøde. 

9. Kommunerne.  
Overordnet for drøftelserne: Strategier 
for arbejde med Lov 409 og folkesko-

leforliget. 
9a. Samarbejde med kommuner vedr. 
folkeskoleforlig. Loven bliver først 
vedtaget tidligst i oktober.  
 
 

 
 
9b. Kommunevalg nov. bilag, Kredsuds. 
nr. 098 vedr. Input til kredsenes arbejde 
frem mod kommunalvalget. 
 
 

9c. Henvendelse fra Enhedslisten om øko-
nomisk støtte til valgkampen.  

 

 
 
 
 

 

Langeland: 
Der afholdes nyt møde når folkeskoleloven er 
vedtaget. Det forventes at lærerne vil skulle 
varetage 2/3 af den understøttende undervis-
ning. 

Der blev orienteret om arbejdet i Svendborg 
og på Ærø. 
 

Drøftet. Steen og Gitte udarbejder oplæg til 
behandling på et kredsstyrelsesmøde. 
Lars Krogh omtalte et initiativ fra Marstal sko-
le hvor skolebestyrelsen inviterer til valgmø-

de. 
 
Afvist med henvisning til Danmarks Lærerfor-
enings status som partipolitisk uafhængig or-
ganisation. 

10. Fagpolfo 
10a. Pæd.polfo   

Intet til referat 
Intet til referat 

11. Medlems aktiviteter.  
11a. Opstart af planlægningen af 
Åbent medlemskursus. Vi tog hul på 
det i mandags. 
11b. Evaluering af kursus for de fyn-
ske kredse. 

Vi drøftede det i mandags 
 

 
 

Der blev orienteret om status på planlægnin-
gen. Lone P tager kontakt til potentielle fore-
dragsholdere. 
Intet til referat 

12. DLF centralt.  
 

Intet til referat 
 

13. Punkter til næste møde Intet til referat 

14. Meddelelser Der afholdes ekstraordinært kredsstyrelses-
møde 7. oktober med flg. dagsorden: 

1. Folkeskoleforliget 
2. Kommunalvalg 
3. L 409 

15. Evt. Intet til referat 

16. Evaluering af mødet Efter kredsstyrelsens forretningsorden, skal: 

Det skal normalt af selve dagsordenen fremgå 
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 punktets indhold, og hvad problemstillin-

gen er 

 hvilke bilag der er vedlagt og/eller hvilke 

dokumenter  der er relevante for sagen 

 om et punkt er til foreløbig eller endelig 

behandling. 

 

Dagsorden og bilag skal være udformet således, 

at behandlingen bliver politisk og ikke sagsbe-

handlende. 

 

Det vurderes at en højere grad af skriftlighed i 

forbindelse med oplæg til politiske drøftel-

se/behandling kan være nødvendig i forhold til de 

mange og komplekse udfordringer. 
 

 

 

Referat: Svend Aage Janum 
 

 

 

 

 

 

 


