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Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 8 - 10

Dato Fredag den 3. juni 2016

Formalia
Dirigent Niels Kristian Bech Jensen

Referent Charlotte HøjeKristensen

Deltagere Charlotte Høje Kristensen, Peter Ravn, Michael Aagaard Laursen,  Niels Kristian 
Bech Jensen

Afbud Lisbeth Bøwes, Bodil Noer Kondrup, Thomas Raa Olsen

Godkendelse af dagsorden
Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser
Sagsbehandler  -

Formand  -

FTR-Nord  -

FTR-Syd  -

Kasserer  -

Særlig Fond  -

Andre:  -

Debatpunkter
Emne Debat Indstilling/handling

1Økonomi-status 
januar til maj               
v/ THRO 

Udsat til næste møde

2 Udkast til håndbog 
for HK- og PDK-
ansatte på kreds-
kontoret        v/NKBJ 

(efter forlæg udsendt med 
dagsordene af/fra Lisbeth)

Drøftes – herefter forelægges 
den de ansatte for input inden 
endelig udgave 
dagsordensættes og indstilles til
godkendelse.

Styrelsen har intet at 
bemærke.

3 Praktisk vedr. 
sommerafslutning for 
TR/AMR 
Bilag udsendes med 
dagsordenen

Peter og Michael er til møder ude i byen 
indtil kl. 12.00 og 11.30. De starter 
grill'en så snart de kommer til 
kredskontoret. Michael og Peter bestiller 
kød hos slagteren. Michael henter kødet 

LB opdaterer to-do-listen 
og udsender denne.
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fredag middag.
Charlotte bager pølsebrød og små flutes.
Peter sørger for kul.
Lisbeth laver kartoffelsalat.
Der er ikke taget beslutning om 
produktion og levering af øvrige salater.
Salatsæt og opøse-skeer kan for tiden 
købes i god tysk kvalitet i Brugsen. 
Samler man mærker, gives der rabat.

4 Praktisk til 
kredsstyrelsens 
seminar 21. og 22. 
juni
Bilag udsendes med 
dagsordenen

Sted: Sagavej 14, Boeslum
strand.
Michael bestiller smørre-
brød hos slagteren i 
Kolind.
Lisbeth sørger for 
aftensmad og dessert.
Peter bestiller sandwich fra
Smag i Ebeltoft
Formiddagskaffe og 
morgenmad sørger 
Charlotte for.
Bodil og Thomas sørger for
frugt, snacks og 
underholdning.
Niels Kristian sørger for 
drikkevarer.

5 Udkast til 
præcisering af 
forretningsorden for 
GF vedr. procedure 
for valg    
v/Formandsskabet

Udkast lagt i Dropbox af NK den 2. juni 
2016
Drøftelse af hvordan valgproceduren 
gøres simplere og hurtig at gennemføre.

Drøftelsen fortsættes på 
næste møde

6 Overblik over 
kredsens TR på 
organisationsuddanne
lsen samt 
præsentation af 
kredsens opgaver 
relateret til TR-
uddannelsen      CHK
Udsat fra sidste møde

Kredsen har 2 TR, som skal på modul 4 
sidst i august. Lisbeth sørger for 
gennemgang af de relevante emner inden
modulerne.
Kredsen har desuden en nyvalgt TR, som
starter på organisationsuddannelsen i 
oktober 2016. Lisbeth sørger også her for
gennemgang af de relevante emner inden
uddannelsens start.
Kursus for erfarne TR er udbudt og 
tilmelding åben.

LB sørger for instruktion af 
berørte TR.
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Beslutningspunkter
Emne Overvejelser Indstilling/handling

I 

II 

Eventuelt

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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