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27.6.2018 
J.nr. 001.22 / JVP, PLA 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 27. juni 2018 

8.30-10.30 
 
Fraværende: 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet d. 13.6. 2018 
       Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Indkaldelse til næstformand/formandsmøde som bliver bredt funderet om foreningens arbejde. 

Inspirationskatalog vedr. indsats omkring OK 18. Der arbejdes med begge punkter efter 

sommerferien 

4. Aktuelle emner: 

 Orientering og drøftelse af den økonomiske situation i Kerteminde 

KLK rapport er udkommet. Skoleområdet skal ifølge kataloget spare 15. mio. da politikerne har 

besluttet ikke at ændre på skolestruktur, er det ikke muligt at finde pengene. KLK rapporten er 

behæftet med fejl. FTR Britt Bromark har forfattet et synspunkt, som nok kommer avisen i morgen 

d. 28.juni. Formand Peter Lund Andersen og Britt Bromark laver et indlæg vedr. kerneopgaven 

som indsendes inden endelig sommerferie. 

 Henvendelse fra TR 

Orienteret 

 Evaluering af fælles TR-møde. 

Evalueret. Balancegang hvilke punkter der giver mening for TR. God stemning når vi alle er 

samlet.  

5. Tema: 

 Opfølgning og drøftelse af det videre arbejde med den involverende fagforening. 

Steen Clausen konsulent for DLF er med hele vejen. Rune Bostrup fra Deltager Danmark 

kommer i stedet for Rasmus. På dag 2 på vores internat arbejdes der fra 10.00 -15.00. Vi starter 

dagen med at præsentere forrige dags arbejde for Steen og Rune. Det blive en proces, hvor det 

bliver mulighed for at rette ind undervejs, så vi er sikre på at det passer til vores daglige arbejde. 

 Status på spørgeskemaundersøgelse i Nyborg Kommune 

Undersøgelsen er valid. Styregruppen har møde d. 15. august, hvor det behandles. Der afholdes 

dialogmøder i august- september. 

6. Evt. Kontoret er lukket i fire uger, men der er telefonvagt. Der udgår besked på facebook, 

hjemmeside og til TR herom. 

 

NB: Kredsstyrelsesmødet er kort. Der drikkes formiddagskaffe kl. 10.30 efter 

mødet. 
 

…og hjemmesiden/facebookside/DLFInSite 

 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: Forberedelse af kredsinternat, forberedelse til 

Formand/næstformandsmøde, arbejde med inspirationskatalog vedr. OK 18. 

 

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