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Type: Dagsorden 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde kl. 9-13 
Frokost 11.30 
Kommungruppemøder kl.13-15 
Kritisk revision 15.00 – ca. 16.30 
Revisormøde kl.ca. 16.30 - 

 

Dato 30.01.2014 

 

Formalia 

Dirigent Per Varsted. 

Referent Niels Anton Andersen 

Deltagere Malene Hjort Beckman, Charlotte Høje, Lisbeth Bøwes 

Maria Fogh Jensen, Michael Aagaard Laursen, Thomas Raa Olsen, Per Varsted, Niels 

Anton Andersen 

Afbud  Thomas fra 9-12, han deltager fra debatpunkt 7. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Ændringer/tilføjelser   

 

Meddelelser 

Sagsbehandler  Intet 

Formand  Rundsendt 

FTR-Nord  Michael orienterede om arbejdsgruppen for IT. 

FTR-Syd  Per orienterede om lønforhandling i Syddjurs. 

Kasserer    

Særlig Fond Tilbud på nedrivning af skorsten. 

Andre TR/AMR dagen 27.2 bliver i Koed forsamlingshus. Thomas Milsted fortæller 

om social kapital. 

  

 

Debatpunkter 

Emne Debat Indstilling/handling 

1 GF 

Vedr. forplejning/reservation, 
skr. beretning jvnf. 
Hjemmesideproblematikken. 

 

 

 Hjemmesiden kører igen, og vi kan annoncere 

generalforsamlingen her. Birkehuset sender 

forslag om menu. Spisningen bliver kl.19. 

Nye kandidater kan få deres valgoplæg på 

hjemmesiden.  

 

 

Lisbeth inddrager 

kongresbeslutningen i sin 

beretning. 

Materialet om de 

praktiske ting er klar til 

TR-mødet. 

2 ND – kommunens 
henvendelse vedr. 
tanker på 
partnerskab 
 

Drøftelse af oplægget omkring partnerskab. 

 

 

 

Vi tager afsæt i kredsens 

principper ved det 

indledende sættemøde 

7.2. 
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Bilag følger   

 

TR orienteres ved 

førstkommende TR-

møde. 

3 Evaluering af 
medlemsmødet med 
Rune Strøm den 23. 
Januar 

Mange deltagere roste mødets indhold. Det 

gav en god gejst. God menu. Tak til Auning 

skole. 

 

 

  

4 Evaluering af TR-
kurset på Gl. 
Avernæs i efteråret  
 

Ros til måden det afholdes på. Birgittes oplæg 

torsdag formiddag var langt, men med et godt 

indhold. Rigtig gode oplæg på hele kurset. Vi 

kunne overveje Nyborg næste gang. Et 

mindretal synes ikke om, at der er arrangeret 

noget efter spisningen. 

Der arbejdes videre med 

Nyborg som næste 

kursussted i 2015. 

5 Henvendelse fra 
TR  
Bilag rundsendt 22.01.2014 

Der er ingen der må komme til at stå alene 

med en aftale. Vi vil gerne mødes med TR for 

at hjælpe. 

TR inviteres snarest til et 

møde med 

kommunerepræsentanten 

og formanden. 

 

6. Fysiske rammer – ND Vi har forsøgt at få indføjet 

kommentar i referatet, om at 

der skal være 1:1 

arbejdspladser, på grund af 

divergerende opfattelser fra 

tidligere møder. 

Der er lagt op til, at der skal 

være pladser til hver anden 

medarbejder. 

Vores standpunkt omkring 

dette fremsendes som tilføjelse 

til sagsfremstillingen, og 

punktet tages op på område-

MED. 

7. budget og regnskab Medlemstallet er faldet siden 

2008 til 850 medlemmer.  

Der er faldende medlemstal på 

grund af faldende børnetal og 

nedskæringer. 

 

 

 

 

Vi fastholder samme antal 

medlemmer i budgettet for 

2014 og 2015. 

 

Vedr Seniorklubben: I budget 

2014 afsættes 35.000 kr. som 

skal holdes. Formand og 

kasserer tager kontakt til 

seniorklubbens formand og 

kasserer. 

 

Er der ændringer til budgettet, 

skal det fremsendes til 

kassereren inden uge 7. 

 

 

Beslutningspunkter 

Emne Overvejelser Indstilling/handling 

Køb af kopimaskine  
Økonomi og betingelser 
præsenteret og drøftet på sidste 
møde 

  Vi er indstillet på, at vi 

skal have en ny maskine. 

Kassereren indhenter og 
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rundsender et andet 

tilbud inden næste 

kredsstyrelsesmøde.  

 Overgang til e-boks Vi er nødt til at tiltræde de nye betingelser, da 

vi ellers ikke kan bruge Danløn. 

Der er ændringer i 

Danløn, så lønsedler nu 

sendes til e-boks. Dette 

tages til efterretning. 

      

 

Eventuelt 

Formand og kasserer sender en henvendelse til de 7, der mangler at betale konfliktkontingent. 

 

Kursus-udvalget arbejder videre med KSØ-kursus i marts.  

 

Punkter til kommende møde den 20.2.2014 

Emne Tovholder 

Evaluering af lytte-mødet  

Budget  

GF  

Frikøbsmodel  

 

 

Lyrik til medlemskommunikation 

 

 

Godkendelse af dette referat 

  

Næste torsdag er der ikke kredsstyrelsesmøde, men arbejdsmøde. 


