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Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde kl. 8.30 -10.45

Dato Fredag den 20. januar 2017

Formalia
Dirigent Niels Kristian Bech Jensen

Referent Niels Anton Andersen

Deltagere Charlotte Høje Kristensen, Peter Ravn, Michael Aagaard Laursen, Thomas Raa Olsen,
Bodil Noer Kondrup, Niels Kristian Bech Jensen 

Afbud Lisbeth Bøwes (formandsmøde i Ålborg)

Godkendelse af dagsorden
Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser - 
Sagsbehandler Møde med medlemmer om pension og løn. Orientering om arbejdsskadesag og 

sag om manglende pensionsindbetaling.

Formand

FTR-Nord Følgegruppemøde 7. februar.

FTR-Syd Der er lavet referat af sidste møde med forvaltningen. Der bliver planlagt en 
arbejdsmiljødag. På tirsdag er de møde med skolelederen på Ebeltoftskolen.

Kasserer Revisoren er i gang med regnskabet. I den kommende uge, kommer der et 
udkast til regnskabet. Der er skrevet til de kritiske revisorer. Jytte er ude at 
rejse, og suppleanten er ikke medlem mere. Peter Albrechtsen bliver indkaldt i 
stedet. Der er  indkaldt til møde 31. januar kl. 16. Kredsstyrelsen kommer kl. 17

Særlig Fond Der er gang i lukning af hullet i gulvet. Fjernvarmeforbruget har været lavt, 
men er nu højere, da måleren ikke har været nøjagtig.

Andre: Trækgener bliver afhjulpet

Debatpunkter
Emne Debat Indstilling/handling
1 Drøftelse af 
spørgsmål før 
tovholderne + LB 
deltager i 
arbejdsmiljøkonference
n den 23/1

Bilag udsendt med sidste 
dagsorden

Mere tid til AMR-arbejdet.
Analyse af arbejdsskader som ikke 
er anmeldt.
Hvordan får medlemmerne gavn af 
handlingerne.
Hvilken indsats har vi gjort i 
kredsen?
FTF laver meget godt materiale, 
men det kommer ikke ud til vores 
medlemmer.

2 Forespørgsel om Det gavner ikke så vi får flere Drøftet og afvist.

Djurs Lærerforening · Ebdrupvej 11 · 8560 Kolind · www.kreds134.dk ·  8632 5766 · @ 134@dlf.org



Side 2 af 2
2017-01-20 Referat af KS-møde

reklamespot fra 
Syddjurs Biblioteker
Bilag D2 I + II

medlemmer.

3 Justering af PP til 
punkt B på fællemødet 
med TR
Kredsudsendelse 086/2017

Vi skal have vores lokalkontingent 
sat ind på poverpointen.
I januar gennemgås for TR, og der 
kommer en medlemsmail i juni om 
det.

TR får udsendt 
powerpoint efter mødet i 
dag.

4 Highlights fra 
næstformandskurset 
den 11.-13- januar
5. Mødet 26. januar Der skal medbringes vores 

mikrofonanlæg. Der skal helst være 
2-3 mikrofoner.  Charlotte 
medbringer 2 mikrofoner. Der skal 
indkøbes 9 v. batterier.
Der lægges papir og kuglepenne ud 
på bordene.
Lisbeth byder velkommen og får 
politikerne til at præsentere sig.
Skal vi have nogle reservespørgsmål 
klar, hvis debatten går af sporet.
Rammerne for de 4 spørgsmål og 
debatten skal klargøres.

Bodil laver en liste over 
politikere med billeder.

Beslutningspunkter
Emne Overvejelser Indstilling/handling

I Drøftelse/justering 
og godkendelse af 
foreløbig dagsorden til
GF 2017

Peter udbeder forslag til menu.
Generalforsamlingspålægget skal 
annonceres.

Godkendt.

II 

Eventuelt
Kan vi bakke op om 3F´s kampagne for fair pension på hjemmeside og facebook. Det er besluttet.

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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