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Type: Referat 

 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde kl. 8.30 – 10.45 
TR/AMR-møde fra kl. 11-14 

 

 

Dato Fredag den 7. april 2017 

 

 

Formalia 

Dirigent Niels Kristian Bech Jensen 

Referent Peter Ravn 

Deltagere Charlotte Høje Kristensen, Lisbeth Bøwes, Peter Ravn, Michael Aagaard Laursen, 

Niels Kristian Bech Jensen, Bodil Kondrup, Thomas Raa Olsen ( deltog indtil kl 

10.10 og således ikke i beslutningen af pkt 2 og 3) 

Afbud  

 
 

Godkendelse af dagsorden 

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten 

 
 

Meddelelser - UDGÅR 

Sagsbehandler  

Formand  

FTR-Nord  

FTR-Syd  

Kasserer  

Særlig Fond  

Andre: Udsendelse af endelig dagsorden sker d 18/3 så den er rettidigt udsendt. 

Lisbeth retter til. 

  

 
 

Debatpunkter 

Emne Tid Debat Indstilling/handling 
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1 Omkonstituering af 
kredsstyrelsen – 
drøftes og relateres 
til den fremadrettede 
struktur 

 Charlotte træder ud af KS: KSØ-

kursusforum er ledig og Thomas har 

meddelt at han træder ud af 

kassererfunktionen, som følge af 

generalforsamlingsbeslutning. Kort 

redegørelse af indhold og anslået 

tidsforbrug ift. de ledige poster. 

Ingen melder sig til kassererposten; 

derfor sker der lodtrækning mellem 

Michael og Peter 

  

Ved lodtrækning blev 
Michael valgt som ny 
kasserer. 
Bodil overtager KSØ-
kursusforum. 
Alle andre 
konstitueringer 
fortsætter. 

2 Forslag til justering 
af Vedtægterne i 
relation til 
beslutningen om 
fremtidig organisering 
Bilag udsendes med 
denne dagsorden 

 Ændringerne gennemgået af Niels 

Kristian 
KS foreslår 
vedtægtsændringerne 
med et ændret antal 
KS-medlemmer fra 7 
til 6 

3 Præsentation af 
justeret budgetforslag 
samt drøftelse 

. De fremlagte budgetforslag er inkl. fast 

og løst frikøb til KS-medlemmer 

Fordele og ulemper (både af 

økonomisk, sagsbehandlende og politisk 

karakter) ved hhv. sagsbehandler og 

konsulent blev drøftet. 

Det er for sårbart politisk at gå ned på 5 

KS-medlemmer på nuværende 

tidspunkt. 

Der er mulighed på et tidspunkt at 

ændre en sagsbehandleransættelse til en 

konsulentansættelse, hvis det vurderes 

betimeligt.  

KS ønsker ikke at budgettere med 

kontingentstigning på nuværende 

tidspunkt 

Budgetforslag med 
sagsbehandler og 6 
KS-medlemmer 
fremlægges på ex ord 
GF 

4 Ændret frikøb . Det faste frikøb bliver 420 timer årligt 

(25%) for KS-medlemmer  

(næstfmd 672 timer – 40%,  

kasserer 588 timer – 35%) ønskes lagt 

hele fredage samt fra kl 13 om 

mandagen.  

Vi forventer at dette træder i kraft med 

virkning fra 1/8 såfremt 

vedtægtsændringerne vedr den nye 

organisering vedtages på Ex ord GF. 

Michaels frikøb justeres pr dd 

 

Lisbeth melder dette 
ind til kommunerne. 
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Beslutningspunkter 

Emne Tid Overvejelser Indstilling/handling 

I  Beslutning om 
fremtidig 
konstituering af 
kredsstyrelsen 

 Jf. D 1 Besluttet 

II ændret frikøb  Jf. D 4 Besluttet 

    

 
 

Eventuelt 

Seniorklubben har indkøbt lydanlæg. 

 

 

Til Hjemmesiden 

a  

b  

 
 

Punkter til kommende møde 

Punkt Tovholder 

Udkast til stillingsopslag og 
ansættelsesudvalg  

Formandsskabet 

  

  

  

 
 

 

Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 


