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Referat fra styrelsesmødet mandag den 08.06.2015 
  

Fraværende: Ingen. 

  

1. Godkendelse af dagsorden.  Pkt. 11 behandles efter pkt. 4. Dagsor-
den herefter godkendt. 

2. Godkendelse af referater. Er 
udsendt tidligere 

Referater fra styrelsesmøder 23. marts 
og 4. maj godkendt. 
Referat fra internat 13. april og de sid-
ste punkter fra dagsorden til internat 
behandlet på møde 11. maj blev god-
kendt. 

3. Opfølgning på igangværende 
opgaver/beslutninger: 
De udsendte ”mandagsplaner” 
Kontorets lukning i ferien. 
 
Bestille nye vinduer- håndvær-
ker 
 
Deltagelse i kongres forbereden-
de internat for de fynske kredse 
på Gl. Avernæs. 
Mapper til nyansatte 
 
 

 
 
Drøftet. Revideret udgave udsendes. 
Kontoret er ferielukket 4. juli til 4. au-
gust, begge dage inkl. 
Steen Pilgaard Toft arbejder videre 
med bestilling af vinduer og håndvær-
ker(e). 
Alle styrelsesmedlemmer deltager. 
 
Orientering. 

4. TR-arbejdet. 
Sommerfrokosten  

 
P.t. 23 tilmeldte til sommerfrokosten. 

5. Informationsarbejdet 
a) Kommunikationspolitik. Ved-
lagt. 
 
 
b) Evaluering af den tidsbegræn-
sede ansættelse af informati-
onsmedarbejder med henblik på 
evt. fortsættelse. Nuværende 
ansættelse ophører i juni. An-
sættelsen er aflønnet i forhold til 
overenskomst med SAKS/PDK. 

 
Alle styrelsesmedlemmer har adgang 
til Facebook. Forslag til kommunikati-
onspolitik herefter godkendt. 
Evalueres positivt. 
Forsøges videreført som honoraransæt-
telse med en månedlig dag, samt ad 
hoc opgaver. 

6. Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøforum Fyn 

 
Intet til referat. 

7. Regnskab og budget  
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a) Deltagelse i kongres. I bud-
gettet er der afsat penge til at 
alle deltager i kongressen 2015. 
b) Maling af ejendom. Indhente 
pris. Beholder den nuværende 
farve. 
c) Maling af gulve og et kon-
tor(det ved siden af Svend Aage) 
d) Ændring af kontorets indret-
ning og indkøb af nye møbler og 
udskiftning af gardiner. Se ne-
denstående forslag. 
e) Kursus vedr. medier og foto. 
Lone ønsker at blive opkvalifice-
ret til opgave med kommunika-
tion. 

Alle deltager i kongressen. 
 
 
 
Udsat. 
 
 
Vedtaget. 
 
 
Vedtaget. 
 
 
 
 
Vedtaget. 

8. Kommunerne.  
8a. Folketingsvalget 
8b. Opfølgning på OK15 og for-
handlingerne/drøftelserne i 
kommunerne 
 

 
 
Der blev kort orienteret om drøftelser-
ne i kommunerne. 

9. Fagpolfo 
9a. Pæd.polfo   

Mødet afsluttet efter pkt. 8 

10. Medlems aktiviteter.   
 

11. DLF centralt.  
Henvendelsen fra Frederiksberg 
lærerforening. Se den udsendte 
mail fra Frederiksberg lærerfor-
ening: 
Vi har derfor følgende opfordrin-
ger/spørgsmål til HST: 

1) Hvilke overvejelser har I 
for at medlemmerne får 
forståelse for, at DLF ikke 
kan sikre dem et resultat 
som forventet? 
 

2) Hvilke konkrete initiativer 
kan vi i fællesskab tage 
frem til en evt. fagretlig 
afgørelse falder, og hvor-
dan sikres det, at DLF 

 
Kredsstyrelsen er enige i vurderingen 
fra kreds 145: 
 
 

 Vi kan pt. ikke se behovet for eller 
formålet med indkaldelse til en 
ekstraordinær kongres. Vi har en 
strategi, som alle led i forenin-
gen loyalt arbejder for. 

 Mht. regionale TR-møder har vi i 
denne situation også vanskeligt 
ved at se et egentligt formål eller 
behov i den retning. Kredsstyrel-
sen har en løbende dialog med 
TR på TR-møder hvor der rig mu-
lighed for at drøfte og redegøre 
for udviklingen og perspektiverne 
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fremstår som en handle-
kraftig organisation overfor 
medlemmerne?  
Vi opfordrer til at HST  

 
a) Indkalder til et arbej-

dende (heldags) kreds-
formandsmøde, evt med 
næstformænd, hvor 
ideer og initiativer drøf-
tes fordomsfrit 

b) Indkalder til regionale 
TR-møder hurtigst mu-
ligt derefter for at ori-
entere om udkommet af 
kredsformandsmødet 

 
 
 
 

i den nuværende situation. 
Kredsstyrelsen er ligeledes i lø-
bende dialog på faglig klub-
møder på de 24 skoler kredsen 
dækker. 

 Mht. et arbejdende kredsfor-
mandsmøde hvor der er tid og 
rum til en grundig og tilbundsgå-
ende drøftelse af vores nuvæ-
rende situation samt en grundig 
og velovervejet drøftelse af den 
strategi vi har langt, vil det i vo-
res perspektiv kunne give me-
ning. Der er behov for konsensus 
og ro omkring foreningens stra-
tegi. Hvis vi på et arbejdende 
kredsformandsmøde finder behov 
for en betydelig ændring af nu-
værende strategi, kan der ud fra 
dette arbejdende kredsfor-
mandsmøde udspringe et punkt 
omhandlende dette til den ordi-
nære kongres. 

 
 

12. Punkter til næste møde  

13. Meddelelser  

14. Evt.  

15. Evaluering af mødet  

 
Referat: Svend Aage Janum 
 
Ommøblering af kredskontoret. Arbejdet på kredskontoret har ændret sig 
i de sidste år. Os, der er fast eller meget på kontoret sidder meget langt 
fra hinanden. Jeg vil foreslå at: 

 kontoret ved siden af Svend Aage bliver stille arbejdsplads for Pia og 
mig (stillekontoret). Hertil flyttes også reolerne med mapperne. 

  Forkontoret hvor Johanne sidder: her bliver der lavet en ”so-
fa/stole/lavt bord arrangement hvor det nuværende skrivebord 
står. Her vil der være mulighed for at få en kop kaffe, læse tids-
skrifter, eller vi kan  sidde og have en drøftelse.  Johanna får et 
mindre skrivebord som bliver placeret i krogen mellem døren til 
trappen og døren ind til ”stillekontoret” (Der vil Johanna gerne sid-
de, og så kan hun, Pia og jeg se hinanden ) 
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 Kontoret hvor Lars, Steen og Pia sider bliver indrettet med kontorar-
bejdspladser (mindre skriveborde til hver) for: Steen. Lars, Fie og 
Lone P (I vil hovedsagelig være her om mandagen). Kontoret vil 
også blive brugt til afholdelse af mini TR-møder og indrettet med et 
rundt bord til dette formål. 

 Kredsformandens kontor bliver indrettet med et mindre skrivebord 
samt et rundt bordarrangement. Kontoret bliver et ”samtale/stille 
kontor” hvor vi kan tale i telefon og have samtaler med enkelt-
medlemmer. Ligeledes kan det bruges i forbindelse med mini TR-
møder hvis der er behov for ekstra lokale. 

De nuværende skriveborde vil vi forsøge at sælge over nettet. Ommøble-
ringen vil vi forsøge at gøre så billig som muligt, dog skal der også tages 
hensyn til kvaliteten. Johanna, Pia og jeg vil gerne stå for indretningen og 
har tænkt os at foretage indkøb i bl.a. Ikea. 
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