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Referat fra styrelsesmødet mandag den 03. 09. 2012 
kl.10.20 til 12.30 

 
Fraværende: Ingen 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 
20.08.2012 

Godkendt 

3. Opfølgning på igangværende opga-
ver/beslutninger: 
Investeringer: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Medlemsarrangement Langeland 06. 
september 
 
 
Medlemsarrangement Ærø 
 

Lærernes dag 

 
 
Beslutningen fra styrelsesmødet 7. maj: 

”To mio. kr. omplaceres fordelt på højren-
tekonto (3 % Lån & Spar*) og obligationer 
(jf. tilbud fra Nordea). 
*Placeres midler på højrentekonto i anden 
bank, så højst 750.000.” 
Er indtil videre udsat. Oplæg til ændret 
beslutning på et af de kommende styrel-

sesmøder. 
Arrangementet aflyses da det tidsmæssigt 
ligger for tæt på det kommunale arrange-
ment 03. september. Forventes i stedet 
afviklet i okt./nov. 
Velbesøgt og vellykket arrangement af-
holdt 22. august 

Der planlægges ingen særlige aktiviteter 
fra kredsen 

4. TR-arbejdet 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kursusforum Fyn 
 

TR-mødet i dag om kompetenceafklaring 
suppleres med orientering om kongressen 
og den aktuelle situation i kommunerne. 
Dagsorden til TR-møder behandles frem-

over på styrelsesmødet ugen inden og ud-
sendes med ”tirsdagsnyt” ligeledes ugen 
inden mødet. 
Endeligt program for TR-kurset udsendes 
denne uge. 
Intet til referat. 

5. Informationsarbejdet Orientering om kongressen på hjemmesi-
den. 

6. Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøforum Fyn 

Færgevej 32 udstyres med røgalarmer. 
Der afholdes møde i Arbejdsmiljøforum 
Fyn 18. september med planlægning af 
kommende aktiviteter. Susanne modtager 

forslag, ideer, m.m. 
Introkursus for nyvalgte AMR 1.10. Indby-
delser er sendt ud. 
 

7. Regnskab og budget 
 

Ingen ny regnskabsrapport siden sidste 
møde. 
Kældervinduerne trænger til udskiftning. 
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Der indhentes en faglig vurdering og tilbud 
forelægges kredsstyrelsen. 
Lone orienterede om drøftelser med 
Svendborg Kommune om fælles uddannel-
se af skoleledere og TR i forhold til for-
handling af arbejdstidsaftaler. 

Da drøftelserne kan få konsekvenser i for-
hold til hvorledes kursusmidlerne anven-
des, reserveres Gl. Avernæs indtil videre 
ikke til næste års TR-kursusaktiviteter. 
Langeland og Ærø forsøges inddraget i 
drøftelserne. 
Muligheden for økonomisk støtte fra DLF til 

en sådan uddannelse undersøges. (Lone) 
 

8. Kommunerne 
Ærø 
 
 

 
 
Svendborg 
 
 
 
Langeland 

 
Indledende forhandlinger om arbejdstids-
aftalen 04.09. med baggrund i kommunal-
bestyrelsens udmelding om at det gen-

nemsnitlige undervisningstimetal for læ-
rerne skal hæves. 
Lone og Steen orienterede om igangvæ-
rende forhandlinger om udmøntning af lo-
kalløn. Fortsatte forhandlinger torsdag 06. 
september. 
Susanne orienterede om budgetsituatio-

nen på Langeland. 

9. Fagpolfo 
Pæd.polfo   

Mødet afsluttet efter pkt. 8 

10. Medlems aktiviteter  

11. DLF centralt  

12. Punkter til næste møde  

13. Meddelelser  

14. Evt.  

15. Evaluering af mødet  
 

Referat: Svend Aage Janum 
 

 

 

 

 

 

 


