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 Type: Referat 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde 

 

Dato 15. maj kl. 9 til 12 – HUSK: 
TR-cafe fra kl 13 til 16 

 

Formalia 

Dirigent Maria F. Jensen 

Referent Niels Anton Andersen 

Deltagere Charlotte Høje Kristensen, Lisbeth Bøwes, 

Maria Fogh Jensen, Michael Aagaard Laursen, Thomas Raa Olsen  

Afbud Peter Ravn, Niels Kristian Bech Jensen. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Ændringer/tilføjelser Lønforhandling i Norddjurs 

 

Meddelelser 

Sagsbehandler  Orientering om møde om en afsked, spørgsmål til bruttoarbejdstid og 

feriedagpenge. 

Formand Kontakt med Jan Petersen omkring partnerskabsaftalen og forståelsen af at den 

ikke blev til noget. Vi er enige om at arbejde videre i en konstruktiv ånd. 

Frikøbet for organisationsvalgte er aftalt til tirsdag og fredag. 

Møde med mindre medlemsgrupper. Børnehaveklasselederne vil gerne 

indkaldes igen. 

Henvendelse fra seniorklubben om at kunne deltage i et par KSmøder for at 

orientere om deres aktiviteter. 

Møde med ledernes TR om joint venture. 

FTR-Nord Drøftelse af at lave fælles trivselsundersøgelse. Der bliver lavet en i 2015 om 

inklusionen.  

Nedsættelse af følgegruppe omkring udmøntning af kompetenceudvikling. Vi 

får en repræsentant. 

FTR-Syd  

Kasserer Der lægges penge ud til Nordisk Konference indtil der kommer indbetalinger i 

august. 

Særlig Fond Der er taget kontakt til 3 F, for at kunne lave en aftale for pedellen. 

Andre  

  

 

Debatpunkter 

Emne Debat Indstilling/handling 

1 Frikøb af 
organisations-
repræsentanter 

TR frikøb kunne være fredag. Det kunne 

også lægges om tirsdagen.  Der blev drøftet 

forskellige tidspunkter. 

Der skal koordineres mellem de to 

Vi lægger os fast på 
fredag fra kl. 11 til 14. 
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kommuner. 

Frikøbet for ks.styrelsen er afsendt med 

angivelse af tid og tidspunkter. 

2 Fælles TR og AMR   

3 Status 
arbejdsgrupper i 
ND... 

Alle udkast er kommet. 

Arbejdsgruppe 8 er vigtig på grund af vores 

arbejdsforhold. 

Det skal på kommunalbestyrelsesmøde 28.5. 

 

Der presses på for at 
få mest mulig 
indflydelse, og have 
tiden til at se udkastet 
igennem. 

4 lønforhandling 
Norddjurs. 

Vi har fået at vide at det er mindre 

justeringer.   
Vi følger kredsens 
politik. 

5 Kalender 
 
 
 

 Vi skal finde en god oplægsholder til et 

medlemsarrangement. Det kan være en 

mandag.  

 
                                        
    
 

6. Tilbagemelding fra 
kursusudvalget 

 Udsættes til Peter og 
Niels Christian kan 
deltager 

   

 

Beslutningspunkter 

Emne Overvejelser Indstilling/handling 

1 Frikøb af 
organisations-
repræsentanter 

  

2 Hjemmeside  Vi tager foreningens 
tilbud. 

   

 

Eventuelt 

 

 

Punkter til kommende møde 

Punkt Tovholder 

  

  

  

  

 

 

Lyrik til medlemskommunikation 

 

 

Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 


