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22.11.2017. 
J.nr. 001.22 / JVP 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 22. november 2017 

8.30 - 13.00 
 

 

Fraværende: Vivian Edelborg og Martin Stenmann. 

 
1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 8. november 2017. 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelse af punkt om evaluering af vælgermøde i Nyborg. 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Orientering om møde i Kerteminde.10. januar arrangeres et medlemsmøde i Odense vedr. OK 

18. 

 

4. Aktuelle emner: 

 Generalforsamling:   

1. behandling af budget (herunder køb af lærerkalender) 

Budget gennemgået. Uændret kontingent besluttet for alle fraktioner. 

Vi køber kalendere til dem der ønsker det.  

 Opfølgning på regionalt TR-møde d. 16. november 

Kredsstyrelsen deltager i Faglig Klub møder. Meddelelse ud om fælles medlemsmøde i 

Odense d. 10. januar så hurtig som muligt. Kredsformanden afholder møde med 

borgmestrene senere omhandlende OK 18. 

 Nyt punkt: evaluering af initiativer i forbindelse med kommunalvalg. 

Kredsen deltog iTV2 vælgermøde i Marslev, Her trak FTR fakta frem vedr. mulighederne 

for at dække elevernes skoledag ovenpå besparelser. Mødet blev fulgt op med interview i 

P4fyn næste morgen, omhandlende samlæsning af klasser og kvalitet i understøttende 

undervisning. 

           Kredsen var sammen med andre organisationer arrangør af vælgermøde i Nyborg  

           omhandlende Velfærd. Der var et pænt fremmøde og debatten kom bl.a. til at omhandle, 

          borgmesterens ringe lyst til at forhandle en arbejdstid for lærerne. 

 

 Tema: 

 

 Resultatet af Kommunalvalgets betydning for kredsens fremadrettede arbejde. 

Konsekvenserne af de kommunale konstitueringer blev drøftet. 

5. Evt. 

 

      Invitation til julefrokost udsendes snarest. 

 

…og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

 

Ved evt. afbud gives der besked til kredsen 080@dlf.org eller på tlf. 65 31 79 09 snarest. 

 

Bemærk: Lisbeth giver frokost grundet en mærkedag. 
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