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Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 21. marts 2018 

8.00 – 10.00 
 

 
 

Fraværende: Lisbeth Blichfeldt, Marlene Løvbo. 

 

 

 
1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 28. februar 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. Jeppe Dørup deltager som nyvalgt kredsstyrelsesmøde fra d. 1. april 2018. 

 

3. Aktuelle emner: 
 

 Behandling af ansøgning vedrørende tilskud til årets Volleystævne 

Der bevilliges tilskud på 6000 kr. 

 

 Konfliktforberedelse 

Peter Lund Andersen orienterede om mange henvendelser vedr. tvivlsspørgsmål om 

lockout og om sidste Kredsformandsmøde. Der satses på store aktioner, hvor vi alle er 

fælles. 

Lokalt: I Nyborg har Velfærdsalliancen haft den første demonstration ved Byrådsmødet 

d. 20/3. Sinatur er booket til d. 4.april til et Kick Of-møde, hvis strejken går i gang. Dette 

kan overhales inden om, hvis der bliver en landsdækkende aktion. Der er ekstraordinært 

byrådsmøde i Nyborg, hvor der kan være tale om en stor markering. Der opfordres til at 

der afholdes faglig klub møder på skolerne mandag d. 3. april, hvor et 

kredsstyrelsesmedlem deltager. Jane Vagner Pedersen skriver til tillidsrepræsentanterne 

i Nyborg. Vivian Edleborg henvender sig til DLF vedr. merchendise. 

Til stormøde torsdag tager vi teten i de arbejdsgrupper, der kommer til at arbejde. Der 

meldes tilbage på mail til kredsen, hvad der bliver besluttet i de kommunale grupper. Der 

efter besluttes det om der laves Kick Of i Kerteminde og Faaborg- Midtfyn. 

Vi undersøger, om der er nogle, der er interesseret i at være med til at debattere, og være 

meningsdannere under konflikten. 

Der kan indkaldes til kredsstyrelsesmøde alle dage med kort varsel. Kredsstyrelsesmødet 

d. 4. april flyttes til kl.12.00 ,hvis strejken er trådt i kraft. 

  

4. Evt. 

 

 

 

Hjemmesiden/facebookside/DLF InSite? 

 

 

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

 

Lærerkredsen 
Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg – DLF Kreds 80  
Strandvejen 12,1. - 5800 Nyborg 
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