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Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde kl. 8 - 11

Dato Tirsdag den 15. marts 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 Thomas indtil 8.55

Godkendelse af dagsorden
Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser
Sagsbehandler Afholdt pensionsmøder her og på skolerne. Der er sat advokat på en sag om 

manglende ansættelse som tjenestemand.

Formand Mus-samtale med NAA. Peter Albrechtsen har lavet et oplæg til i dag. Randers 
har reduceret kredsstyrelsen fra 7 til 5 valgte. I Favrskov er der nu en 
modkandidat til formandsposten i dag. I Silkeborg stopper Johny Specht som 
formand. I Skanderborg er der status quo.  Der kommer et forslag fra Kennet.

FTR-Nord I går var der møde om budgetkataloget. Norddjurs står til et underskud på 40-60
mio. i 2019, hvis omprioriteringsbidraget fortsætter. Kassebeholdningen kan gå 
under de krævede 80 mio. i 2017, men der vides ikke noget sikkert endnu.

FTR-Syd Møde i FI-udvalget i går. Udvalget har holdt møde med skolebestyrelserne i 
sidste uge.

Kasserer

Særlig Fond

Andre: Forslag om at indkøbe andre stole til køkkenet.

Debatpunkter
Emne Tid Debat Indstilling/handling

1 Udarbejdelse af 
forslag til dagsorden 
for 
konstitueringsmøde 
fredag den 18/3

Det er vigtigt med en god proces.
Praktisk information til nyvalgte uddelt. 
Kunne generalforsamlingen lægges 
tidligere i marts af hensyn til skolernes 
planlægning.
Forslag om at kandidater til posterne 
kommer med argumenter for at ville 
indgå i udvalg og andre poster.
 Drøftelse af hvordan vi gennemfører 
konstitueringen.

Introduktionen til 
nyvalgte er klar til 
uddeling.
Vi indstiller, at det kun 
er de nødvendige poster
i flg. vedtægterne, der 
udpeges på det 
konstituerende møde.
Lisbeth udarbejder 
dagsorden til det 
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Ønske om mulighed for at drøfte indhold
i opgaver og opgavernes fordeling 
mellem de valgte 
kredsstyrelsesmedlemmer dybere end 
bare under det konstituerende møde.

konstituerende møde 
ud fra dagens 
overvejelser.

2 Tilbagemelding fra 
kursus vedr. brug af 
sociale medier  THRO

Thomas refererer levende fra kurset om 
sociale medier.
Thomas anerkender, at sociale medier 
kan have en funktion.
Hvor stor effekten kan blive af opslag på 
sociale medier er usikkert
Det er et flygtigt medie. Måske bliver 
opslag set, måske ikke

Vi indstiller, at den nye 
kredsstyrelse endnu 
engang overvejer, 
hvordan kredsen skal 
bruge de sociale 
medier.

3 Sidste gennemgang
af dagsorden til 
generalforsamlingen

. Der er nu 104 tilmeldte.
Dirigenten skal informeres om at 
kontingentet skal vedtages før budgettet

Lisbeth informerer 
dirigenten om 
ombytning af de to 
elementer under pkt. 6, 
så kontingentet bliver 
vedtaget før budgettet.

Beslutningspunkter
Emne Tid Overvejelser Indstilling/handling

I 

II 

Eventuelt
Lisbeth ønsker at flytte rundt med skrivebordene. Vi giver hende lov.
Lisbeth sørger for let frokost til det konstituerende møde på fredag, hvis altså det konstituerende 
møde bliver på fredag. 

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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