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2017-10-06 Referat af KS-møde

Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 10 – 12.00
Kommuneudvalgsmøder kl. 8 - 10

Dato Fredag den 6. oktober 2017

Formalia

Dirigent Lisbeth Bøwes

Referent Peter Ravn

Deltagere Peter Ravn, Michael Aagaard Laursen, Bodil Kondrup, Lisbeth Bøwes

Afbud Niels Kristian Bech Jensen (kursus), Thomas Raa Olsen

Godkendelse af dagsorden

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser 

Sagsbehandler -Vi skal på et tidspunkt tage stilling til sagsbehandlers deltagelse på KSmøder. 
Kommer med under punktet Forretningsorden. 

Formand Organisering af arkivering af bl.a. kredsudsendelser i DLFinfo.
Henvendelse til borgmester og kommunaldirektør i SD vedr. udmeldelse fra 
ledelsessekretariatet om ytringer i forbindelse med KV17
Kreds 134 deltager ikke i regionale TR møder som opfølgning på Kongres, da 
vi har lokalt TRkursus - indholdet bliver en del af kurset. 
Indkøbt ny makulator
Opfordring til medlemmerne i begge kommuner tilsat deltage i 
spørgeskemaundersøgelse vedr arbejdsforhold. 

FTR-Nord Michael Deltager på mandag i formøde forud for ansættelsesprocedure af ny 
skole-dagtilbudschef i ND.

FTR-Syd Politisk kaffe-møde d 23/10 på skinner. 

Kasserer Ikke noget nyt

Særlig Fond Postkort konteres under særlig fond

Andre: Velfærds-møde i Odense d 4/10 - det blev besluttet at der følges op med en 
markering (evt. demonstration) d 7/11.
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Debatpunkter

Emne Tid Debat Indstilling/handling

1 Tilbagemelding fra 
ad-hoc-
julegaveudvalget

Forslag om at der er fem 
valgmuligheder: 
- vingave
- Grill-agtig ‘mande-orienteret’ gave
- Vase-agtig ‘kvinde-orienteret’ gave
- Donation til godgørende organisation 
- Gavekort til oplevelser
Hvis man ikke melder tilbage inden 
deadline ( 6/11) får man gavekort til 
oplevelser.

Michael og Peter går
videre og udarbejder
gave-valg-skema til 
TRmødet 27/10. 
Skema udsendes 
elektronisk til AMR. 
Deadline 6/11 
hvorefter gaver 
indkøbes til 
udlevering 8/12.

2 KS-
forretningsorden – 
justeringer jvnf. den 
nye organisering: 
Input/forslag drøftes 
til indstilling til 
beslutning den 27/10
Bilag udsendes med 
dagsordenen

Procedure vedr referat justeret. 
Drøftelse af proceduren vedr arkivering 
af mailkorrespondance jvf. s. 4 i bilaget 
udsættes til efter at Trine og 
NKBJ/Rikke har været på kursus.
Punktet “KS-informationsmappe” udgår.

Besluttet. 
Lisbeth udsender ny 
Forretningsorden  
med rettelser inkl 
bilag i løbet af uge 
41.

3 Brainstorm: 
Tiltrækning af 
kandidater til valg-GF,
kandidatmaterialer 
mm.

. Vi ønsker på et tidligt tidspunkt at 
informere evt kandidater om hvad 
arbejdet i KS indholder. Vi har allerede 
en folder.. 
Der er kalender-ting, der skal med i 
folderen.
Personlig kontakt er erfaringsmæssigt 
bedst. TR er vigtige aktører i processen.

Formandskabet 
skriver tidsfaktorer 
ind i eksisterende 
folder. 

4 Opsummering fra 
delegeretmøde i 
Skanderborg 5/10

OK18-punktet blev grundig debatteret 
på mødet i Skb. Afvejning af om strategi
og krav kan skilles ad, hvorfor det skal 
overvejes om punktet på kongressen skal
være lukket. 
Uddannelsesfond: enig hovedstyrelse. 
Principielle forhold samt finansiering 
drøftet. 
God forberedende debat om punkterne: 
Arbejdsliv, folkeskoleideal, demokrati i 
samfundet. 

5 Tilbagemelding fra 
stormødet i Odense 
4/10: Danmark for 
Velfærd

. Se “Andre Meddelelser” 

6. Internet-situationen
i lokalerne på 
Ebdrupvej. 

Det sker for ofte, at vi ikke har 
ordentligt trådløs internetforbindelse 
rundt omkring i huset. Det sinker vores 

Lisbeth tager kontakt
til Telia, som skal 
løse problemet for 
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arbejde. Vi ønsker at indkøbe 
professionel hjælp udefra.

os. 

Beslutningspunkter

Emne Tid Overvejelser Indstilling/handling

I  Julegave til 
TR/AMR julen 2017

Udvalget laver et 
julegave-valg-skema
til TR og AMR

II 

Eventuelt

Til Hjemmesiden

a

b

Punkter til kommende møde

Punkt Tovholder

Baggrundsarbejde ved raktalepotentiale i 
begge kommuner – indstillinger fra 
kommuneudvalgene til mødet den 27/10

Kommuneudvalgsformændene

Kredsstyrelsens forretningsorden til 
godkendelse. Vi afventer div. kurser

NKBJ. 

Opfølgning på velfærdsdag d 7/11- vi skal 
vide mere om tid, sted mv før vi forholder 
os til fx økonomi. 

Lisbeth 

Endelig godkendelse af Forretningsorden. Formandsskabet

Tiltrækning af kandidater til KS. Formandsskabet 

Godkendelse af dette referat

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat.
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