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Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 10 - 12
Kommunevise møder kl. 8 - 10

Dato Tirsdag den 12. 01  2016

Formalia
Dirigent Niels Kristian Bech Jensen

Referent Niels Anton Andersen

Deltagere Charlotte Høje Kristensen, Lisbeth Bøwes, Peter Ravn, Michael Aagaard Laursen, 
Thomas Raa Olsen, Niels Kristian Bech Jensen, Jytte Schmidt

Afbud

Godkendelse af dagsorden
Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser
Sagsbehandler Orientering om arbejdsskadesag og anmeldelse.

Formand møde med medlem om arbejdstidsopgørelse – møde med FI-udvalg – rundtur til
skoler i Norddjurs i morgen – formandsmøde i København torsdag – 9 tilmeldt 
til møde med skolebestyrelser i morgen i Norddjurs, og 8 på torsdag fra 
Syddjurs.

FTR-Nord

FTR-Syd Område-MED med den nye skolechef – Evalueringen var han godt forberedt på – tilde-
lingsmodellen blev diskuteret – der omfordeles mange midler – holddeling skal løse 
problemerne - møde med FI-udvalget i går – Det er holdningen af det er lagt ud til 
skolelederne at man selv beslutter holddeling – det blev også drøftet arbejdstidsaftale,
og der er lovet en efterfølgende drøftelse.

Kasserer Har bedt om beregningsgrundlaget for frikøb både i Syddjurs og Norddjurs. Der er 
skrevet til revisoren. Der er ikke snakket med de kritiske revisorer endnu.  Vi kan godt 
lave budgetønsker til 2017 nu, og måske justering af budget 2016. Der kan ikke laves 
en økonomisk oversigt, da systemet lukker ned ved årsskiftet.

Særlig Fond Der laves et handicaptoilet

Andre: Der er lagt information om skift af telelinje på hjemmesiden. Der er afholdt 
møde i ksø-kursusudvalget. Programmet for kurset kommer snart. Man starter 
kl. 16 eller 17 den første

Debatpunkter
Emne Tid Debat Indstilling/handling

1 GF: Foreløbig 
dagsorden og 

Foreløbig dagsorden uddelt. Opslag laves 
klar til TR-mødet inden generalforsamlingen.
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forretningsorden for 
generalforsamlingens 
afholdelse
Budget og 
kontingentsatser
Kandidatmaterialer

Deadline for tilmelding til spisning er 
7.marts.  Vi har undersøgt om vi kan sikre li-
gelig repræsentation fra kommunerne, men 
afventer svaret fra hovedforeningen.   Vi er 
nødt til at forespørge i hovedforeningen om 
vedtægtsændringerne der sikrer repræsen-
tation af begge kommuner,  kan godkendes. 

 Der laves et forslag til mødet på fredag, som
udarbejdes af Lisbeth.

Foreløbig dagsorden gøres færdig af Lisbeth.

Peter laver aftale med Birkehuset. Prisram-
men er omkring 100 kr. for maden. Der ser-
veres også kaffe og brød. 

Lisbeth kontakter Niels Jørgen som dirigent.

Brainstorm til kandidatmateriale uddelt. Der 
skal indføjes at vi bruger forhandlingsretten 
når vi træffer beslutninger. Lisbeth gør det 
færdigt.

2 Indstik til 
kalenderen: Skal vi 
informere om 
åbningstider, 
kontingentsatser mm?
Fristen er uge 6

Indstik til kalenderen kan indsendes inden 
uge 6.  Vi vil have telefonnumre og hjem-
meside angivet, samt åbningstider.

3 Møder for 
forældrerepræsentant
er fra 
skolebestyrelserne i 
ND og SD – 
finpudsning samt 
praktiske detaljer.

. Møder for skolebestyrelser:  Peter laver en 
dagsorden til mødet i Syddjurs, eksempelvis 
præsentation, kvalitet, tilfredshedsundersø-
gelse, tildelingsmodel, økonomi, struktur, 
folkeskolen i Syddjurs, visionsarbejde, og hø-
ringer. Hvordan gøres skolerne attraktive for 
elever, forældre og lærere.  Lisbeth indleder 
med et oplæg. 

4 .

5 

Beslutningspunkter
Emne Tid Overvejelser Indstilling/handling

I  Foreløbig 
dagsorden og 
forretningsorden for 
generalforsamlingens 
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afholdelse til 
godkendelse

II  Indstik til kreds-
kalenderen

Indstik til kalenderen 
laves. Lisbeth udformer
det.

Eventuelt
Temadag 26. februar mangler stadig en foredragsholder.

Thomas skal på kursus i sociale medier på torsdag

Til Hjemmesiden
a
b

Punkter til kommende møde
Punkt Tovholder

Godkendelse af dette referat
De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat.
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