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Referat fra styrelsesmødet 

 mandag den 03. 11. 2014 
 

Fraværende: Lone Pedersen efter pkt. 7. Anden mødeaktivitet. 
 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 6. 
oktober 2014. 

Udsat. 

3. Opfølgning på igangværende 
opgaver/beslutninger: 
Ændring af kredsstyrelsesbeslut-
ning af 2. juni 2014 vedr. afløn-
ning af Steen Pilgaard Toft: 
 

Forslag til ændring af kredssty-

relsesbeslutning fra kredsstyrel-

sesmødet 2. juni 2014. 
 

På ovennævnte møde blev det i dagsorde-

nens pkt. 3 besluttet, at Steen Pilgaard 

Tofts honorar for arbejdet som kredssty-

relsesmedlem udbetales som B-indkomst. 

 

Ifølge SKAT anses bestyrelsesarbejde med 

enkelte undtagelser at være personlig ind-

komst. Dette betyder at der som udgangs-

punkt skal indeholdes A-skat og AM-

bidrag ved udbetaling af bestyrelseshono-

rar til bestyrelsesmedlemmet. 

 

Undtagelserne fra indeholdelsespligten 

vedrører foreninger der som et led i sin 

skattefrie virksomhed udbetaler bestyrel-

seshonorar der ikke overstiger 1.500 kr. 

årligt, eller bestyrelsesmedlemmer der an-

ses som selvstændigt erhvervsdrivende i 

relation til bestyrelsesarbejdet. 

 

Da bestyrelsesarbejdet i Øhavets Lærer-

kreds ikke omfattes af undtagelsesbe-

stemmelserne for indeholdelsespligten fo-

reslås beslutningen på kredsstyrelsesmødet 
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2. juni 2014 ændret, således at: 

 

”Honoraret udbetales som A-

indkomst” 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vedtaget. 
 
Leasing aftale vedr. kopimaskinen 
udløber 31.03.2015. Aftalen for-
nys ikke, jf tidligere kredsstyrel-
sesbeslutning. Der indhentes til-
bud på andre løsninger til beslut-
ning i december. 
Vinduesparti ved indgangsdøren er 
angrebet af råd. Steen Pilgaard 
Toft indhenter tilbud på reparati-
on/udskiftning af vinduespartiet 
samt 2 kældervinduer. 
Pia Ewe Jensen refererede fra kon-
ference i Det Pædagogiske Sel-
skab med temaet: ”Ny skolere-
form – ny skoleledelse – nye 
rammer. Hvad gør vi ?” 
 

4. TR arbejdet.  Møde for TR og AMR 17. november 
med temaet: ”Udarbejdelse af ret-
ningslinjer.” Invitation udsendes i 
denne uge. 
Der blev orienteret om planlæg-
ningen af TR-kurset i december. 
Programmet til onsdag formiddag 
er ikke helt på plads. Mulige op-
lægsholdere blev nævnt, som Pia 
Ewe Jensen og Lone Clemmensen 
kontakter i denne uge.  
 

5. Informationsarbejdet Den udsendte ”Grønspættebog” 
fra DLF er for Svendborgs ved-
kommende suppeleret med lokale 
bemærkninger. 
Kommentarer til Langeland og 
Ærø er under udarbejdelse. 
 

mailto:086@dlf.org


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 

Steen Pilgaard Toft orienterede 
om arbejdet med den nye hjem-
meside. Support til den nuværen-
de hjemmeside udløber 
24.12.2014. 

6. Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøforum Fyn 

Pia Ewe Jensen orienterede om 
det udsendte materiale vedr. APV. 
Pia Ewe Jensen og Lone Clemmen-
sen deltager i Tovholdermøde, ar-
rangeret af DLF, for kredsenes ar-
bejdsmiljøansvarlige i eftermid-
dag. 

7. Regnskab og budget Intet til referat. 

8. Kommunerne.  
 

Svendborg: Uenighed om hvorvidt 
opgaveoversigter kan udleveres til 
TR på enkelte skoler.  
Vi afventer vurdering fra DLF. 
Langeland: Der afholdes forhand-
ling om afklaring af uenigheder 
om arbejdstid 10. november. 
Ærø: 

9. Fagpolfo 
9a. Pæd.polfo   

 

10. Medlems aktiviteter.   
 

11. DLF centralt.  
 

 
 

12. Punkter til næste møde  

13. Meddelelser  

14. Evt.  

15. Evaluering af mødet  

 
 
Referat: Svend Aage Janum (til og med pkt. 7) 
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