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Type: Referat 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde kl. 8.00 – 10.30 
Kl. 11-12 webinar 

 

 

Dato Tirsdag den 5. maj 2015 

 

Formalia 

Dirigent Niels Kristian Bech Jensen 
Pauser styres af dirigenten 

Referent Niels Anton Andersen 

Deltagere Lisbeth Bøwes, Peter Ravn, Niels Kristian B. Jensen 

Michael Aagaard Laursen, Thomas Raa Olsen, Jytte Schmidt 

Afbud Maria Fogh Jensen, Charlotte Høje Kristensen, 

 

Godkendelse af dagsorden 

Ændringer/tilføjelser  

 

Meddelelser 

Sagsbehandler Orientering om pensionerede tjenestemænds vilkår. Sygefraværssager og aftalte 

møder med STU, som nu er dækket af vores overenskomst. 

Formand Medlemsnyt nu udsendt. Vi er i gang med at registrere skolernes APV. 

FTR-Nord Deltaget i 12-12 seminar om tillid mellem medarbejdere og ledere. Den nye 

vision for Norddjurs er lavet.  

FTR-Syd Lønforhandlinger indledt i sidste uge. Møde i område-MED i juni. 

Kasserer Der er udbetalt løn, men den bliver reguleret næste gang. 

Særlig Fond  

Andre Der er overskud på produktion af kalenderen. Der er forslag om at lade det stå 

til næste år. 

  

 

Debatpunkter 

Emne Debat Indstilling/handling 

1  Brainstorm på 
rammerne for brug af 
lokalerne på Ebdrup-
vej 11 
 

Henvendelse fra psykologerne i Syddjurs om 

afholdelse af møder her.  

Der bør laves en plan for hvordan man 

anvender lokalet. 

Hvis vi kan låne skoler til møder, burde vi 

måske også låne vores lokale ud. 

Vi skal måske have sat rammer for den 

private brug af lokalet, f.eks. det 

forsikringsmæssige. 

Det bør være et begrænset tidsrum for 

møderne. 

Vi giver grønt lys for 
mødet for 
psykologerne og 
familieklasserne. 
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2  Fokus på TR-
mødet og 
afslutningsmødet den 
12. juni 

 

Vi stiller grillen frem, så der afsluttes med 

mad.  

Der skal være god mulighed for at drøfte 

planlægningen af næste år.  

Vi skal ridse op hvordan afslutning af 

skoleåret burde være, og hvad vi har brug for 

at få indsendt ved uenigheder. 

Kommunikation med Syddjurs Kommune 

drøftes under pkt. 5. 

 

Bilag 1.1 skal drøftes 
på TR-mødet på 
fredag. 
Niels Anton udarbejder 
et fokuspapir til 12. 
juni. Lisbeth laver 
kartoffelsalat. Jytte 
laver en grøn salat. 

3   KU – mission og 
vision – forberedelse 
til dagens webinar 

Færdig med opgaver til KU-seminar 3  

4 Kredsudsendelse 
038 – fortsat fra sidste 
møde 

Hvem skal kontakte kandidaterne? 

Der er andre kandidater til folketingsvalget, 

end dem der sidder i folketinget f.eks. 

Kirstine Bille, Ulf Harbo og Per Zeidler med 

flere. 

Thomas tager kontakt 
til Birgitte og aftaler 
nærmere 

5 Kommunikation med 
Syddjurs 

Det er et problem at vi ikke har en dialog ang. 

bilag 1.1 med Syddjurs Kommune på trods af 

flere henvendelser til F&I-udvalgets formand. 

Vi har brug for et svar, inden TR-mødet 

fredag. 

Der tages kontakt til kommunen igen. 

Lisbeth retter 
henvendelse til 
kommunen 

6. Hjemmesiden Opbygning af siderne. 

PDF-filer og en prosa tekst til hver side 

Det skal være nemt tilgængeligt at ”klikke 

rundt” 

Der vil være sider, som er under opbygning. 

Derfor virke alle links ikke endnu. 

Alle kom med input til opbygningen af 

hjemmesiden. 

 

 

Beslutningspunkter 

Emne Overvejelser Indstilling/handling 

I Brugen af lokalerne 
på Ebdrupvej 11 

 Det vedtages at 
lokalerne kan bruges 
af andre og 
formandsskabet 
udarbejder 
retningslinjer for det. 

II Udpegning af 
hjemmesideansvarlig 
– politisk del – mens 
MFJ er sygemeldt 

 Niels Kristian bliver 
ansvarlig for 
gennemlæsning af 
nyhedsbreve, referater 
og lign. før det lægges 
på hjemmesiden. 
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Eventuelt 

Referaterne for KS-møderne vil blive lagt ud på hjemmesiden, da den er oppe at køre nu. 

 

Punkter til kommende møde 

Punkt Tovholder 

Kontakt til det politiske bagland  

  

  

  

 

 

Lyrik til medlemskommunikation 

 

 

Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 


