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Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 8.30 – 12.00

Dato Fredag den 19. maj 2017

Formalia

Dirigent Niels Kristian Bech Jensen

Referent Peter Ravn

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

Afbud Lisbeth Bøwes, kredsformandsmøde Kbh.

Godkendelse af dagsorden

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser 

Sagsbehandler

Formand Pr. mail

FTR-Nord Michael har deltaget i 12/12 HMU-seminar
HMU-møde i sidste uge -> udsat til efter sommerferien.

FTR-Syd Arbejdsmiljødrøftelse for AMR og ledere på skole-dagtilbudsområdet 16/5 
Medlemsmail vedr debatmøde m politikere udsendes dd.
Møde med forvaltning d 24/5 udsættes pga skolechefens kalender

Kasserer Michael er ved at være dus med jobbet. 

Særlig Fond

Andre: Thomas: Studierådsmøde på VIA
Bodil: været til møde i Kursusudvalg- KSØ
NK er tovholder for arbMiljø forum i KSØ

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



Side 2 af 3
2017-05-19 Referat af KS-møde

Debatpunkter

Emne Tid Debat Indstilling/handling

1 Drøftelse af 
aftrædelsesordninger 
for kredsstyrel-
sesmedlemmer valgt 
før april 2015
Bilag udsendes med 
dagsordenen

Drøftelse af, hvorvidt det vil belaste 
foreningens økonomi voldsomt, hvis alle
træder ud af KS på samme tid. 
-Det er ligemeget ift økonomien, da 
likviditeten er ok.

Hvorledes var belastningsgraden i de 4 
mdr hvor vi arbejdede 'dobbelt'?
Hvilken timeløn skal gælde; den 
nuværende eller den der gjaldt på det 
daværende tidspunkt (inkl. forrentning)?

Vi vedtager forslag 1
med det fastsatte 
timetal, idet vi har 
det faktiske timetal.
Udbetaling sker ved 
efterfølgende 
ordinære lønkørsel.
Timelønnen 
udregnes efter den 
timeløn, 
vedkommende har 
på udtrædelses-
tidspunktet. Forslag 
1 overgår til 
beslutningspunkt 1.

2 Opsamling på 
medlemsdebat vedr. 
OK18 foreløbige krav

Møde d 10/5 : 
- opbakning til de foreløbige krav med 

tilføjelse af lønforløb for PPRansatte
- Kompetencefonden skal benyttes til 

kompetencegivende uddannelser.

Lisbeth tager det 
med til Fmd-mødet.

3 Kredsudsendelse 
046/2017 – hvordan 
støtter vi TR i dette 
arbejde?

Vi melder ud til TR om at være 
opmærksomme på opgørelse af 
arbejdstid. Hvis der er lokale 
udfordringer, melder man ind til 
Kredsen. Derudover drøfter KS emnet 
med forvaltningerne. 
 

Det kommer på 
næste TRdagsorden.

4 Planlægning af 
afslutningsmødet for 
TR/AMR -

. Peter, Bodil og Thomas har forfald. 
Møde 11.30-13.30 hvorefter der er et 
grill-traktement. 
Mad købes udefra. 

5 
Kongresforberedelser
: Antal deltagere mm

. De delegerede er selvskrevet. Bodil 
vurderer sin deltagelse. Thomas ønsker 
ikke at deltage. 
Alle deltager i kongresfesten. 
Kongressen starter d 10/10 kl 10.30, 
derfor afgang d 9/10 sidst på 
eftermiddagen. 

Beslutningspunkter

Emne Tid Overvejelser Indstilling/handling
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I  beslutning vedr. 
aftrædelsesordninger 
for kredsstyrel-
sesmedlemmer valgt 
før april 2015

Besluttet. Vi er 
opmærksomme på 
at der kan indvendes
et inhabilitets-
problem. Derfor skal 
beslutningen 
forelægges de 
kritiske revisorer af 
kassereren.

II 

Eventuelt

Vi læser ansøgninger tirsdag d 30/5 
Udvælgelse fredag d 2/6 

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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