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Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 8.30 – 11.30
Herefter udvalg efter aftale

Dato Fredag den 10. november 2017

Formalia

Dirigent Lisbeth Bøwes

Referent Thomas Raa Olsen

Deltagere Michael Aagaard Laursen, Bodil Kondrup, Thomas Raa Olsen, Lisbeth Bøwes

Afbud Niels Kristian Bech Jensen, Peter Ravn (Arbejdsmiljødag SD)

Godkendelse af dagsorden

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser 

Sagsbehandler - via formand. Rikke er godt i gang, og der trækkes på København i det omfang,
det skønnes nødvendigt. Det er ikke altid let at komme igennem til rette person. 
Problemet tages op for formandsmøde.

Formand Der er en del syge/fraværssamtaler. Besvaret henvendelse fra medlem, der 
ønsker status på ”aftaler” i forhold til vores kommuner.
Der har været tilbagemeldinger fra politikere, der ønsker mere info om vores 
position i forhold til skolepolitik.
TV2-Østjylland har henvendt sig om forholdene i Syddjurs. Lisbeth har givet 
tilsagn om deltagelse.
Frikøb 
Julefrokost er ”reserveret” hos slagteren, og vi venter bare på det konkrete antal.
Tilbagemeldinger på gaveønsker strømmer ind – især efter at alle har nu har fået
mailen :-)

FTR-Nord Julegaver til personalet behandles politisk.
Udmeldingen fra Finn Mikkelsen omkring lokalelån. Modificeres i forhold til 
den første udmelding. Det lægges op til at der findes mindelige løsninger på 
allerede indgåede aftaler om lokalelån.
Lars Østergaard har tilkendegivet en anden udlægning af vores arbejdstid end 
den forvaltningen praktiserer. Ganske interessant, at der ikke er forbindelse 
mellem udvalg og forvaltning.

FTR-Syd Kommunaldirektør og sekretær fra HR deltog i opklaringsmøde omkring 
”opmærksomhedspunkter”. Direktionen er opmærksom på, at det fremsendte 
kan misforstås, og der gives håndslag på at inddrage os i kommende situationer.
De mange klare udsagn fra TR var ikke til at tage fejl af, men det var var også 
klart, at alle omkring bordet vil se frem, og deltage positivt.

Kasserer Skal snart på kursus – sammen med sekretær.

Særlig Fond Der efterisoleres i den gamle afdeling. Udføres af lokal håndværker efter 
vurdering af flere tilbud. Ole koordinerer arbejdet.

Andre:
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Debatpunkter

Emne Tid Debat Indstilling/handling

1 Opsamling fra 
TRkurset

Kursusudvalget har ikke nået at behandle
evalueringerne.
Vores indtryk er at bortset fra en enkelt 
smutter, var alle punkter relevante.
Det var godt at blive opdateret i forhold 
omkring pension. Det er dog stadig 
vigtigt at TR aldrig påtager sig 
rådgivningsrollen, men altid råder til at 
den enkelte henvender sig til LP med den
konkrete situation.
Alle vores TR var meget deltagende og 
med til at give et godt indhold.

2 Folkeskoleideal – 
hvordan vil vi 
fortsætte debatten 
lokalt?

Det er vores ansvar at få taget 
drøftelserne med medlemmerne, og vi 
må påtage os opgaven på den enkelte 
skole. Altså deltagelse i Faglig Klub.
Debatten skal prioriteres i forhold til de 
øvrige opgaver, der er er eller bliver 
aktuelle (TR/AMR-møder, GF og ikke 
mindst OK18 og de uforudsete møder, 
der kan opstå i den forbindelse).

Formandskabet 
udarbejder 
procesplan

3 Nordisk Konference 
24-26 august 2018 i 
Göteborg – 
deltagerantal og 
forhåndstilsagn.

. Vi indstiller, at der igen i år sendes to 
personer

Formandskabet 
udarbejder 
procesplan

4 Vores kalender i 
Outlook – opdatering 
på møder for udvalg 
134, KSØ-udvalg, HU 
begge kommuner, 
Omr.MED begge 
kommuner og det løse

Der er behov for at kontoret ved hvem, 
der er hvor – hvornår.
Der er tekniske muligheder i Outlook

TH tegner og 
fortæller på næste 
møde

4 KV’17 seneste nyt 
fra de to kommuner

. Det seneste nyt fra Norddjurs er afgjort 
det omkring Lars Østergårds udmelding.
I Syddjurs er der klart en nu tidligere 
udvalgsformand, der har sat sig på 
offentlighedens dagsorden :-)
De indsamlede postkort vil for Norddjurs
blive overleveret på møde i Ørum 
mandag d. 13. november. Syddjurs 
afventer.
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Beslutningspunkter

Emne Tid Overvejelser Indstilling/handling

I  

II 

Eventuelt

Til Hjemmesiden
a
b

Punkter til kommende møde

Punkt Tovholder

Kalender - Outlook THRO

Handleplan - databeskyttelse LIBS, NKBJ og RIHO

Godkendelse af dette referat
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