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19.02.2020 
JVP 

 
Dagsorden til kredsstyrelsesmøde onsdag den 19. februar 2020 

8.30-12.00 
 
Fraværende: Martin Stenmann 

 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet onsdag d. 29. januar 2020 
Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med ændring 

 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Der afholdes møde med KL og DLF på Espe Skole, hvor der skal tales om, hvad der virker i det gode 

samarbejde på fredag d.21. februar. Formandskabet har afholdt møde med skolelederforeningen i 

Faaborg-Midtfyn. Projekt vedr. Fremme af godt samarbejde om udvikling af skolen, hvor Nyborg 

Kommune har deltaget er afsluttet. Evaluerings runde af arbejdstidsaftale i Nyborg Kommune er 

overstået. Runden har været givende og giver et godt overblik over hvor og hvad der fungerer. Der 

bliver en evalueringsrunde igen næste år. 

4. Aktuelle emner: 

 Orientering vedr. forhandling om arbejdstidsaftale i Kerteminde 

Foreløbigt resultat blev gennemgået. Der forhandles fortsat. 

 Negative renter i Lån og Spar Bank medfører det ændringer af Kredsens praksis i forhold til 

anbringelse af vore midler? 

Vi afsøger mulighederne for at investere øvrige likvide midler. Vi rådfører os med Lån og Spar 

og revisionen. 

 Indbydelse om deltagelse om arrangement vedr. budgetlov 14. marts. 

Det vedtages, at vi ikke deltager i noget bl.a. på baggrund af arbejdspres og ukendt udfald af 

generalforsamlingen. 

5. Tema: Generalforsamling 

 Kredsstyrelsen drøfter indkommet forslag – herunder procedure for behandling af indkomne 

forslag på generalforsamlingen. 

 

 Praktiske ting vedrørende generalforsamlingen. 

Der er 9 opstillede for nuværende. 2 minutters oplæg i forhold til valgtal sidste gang og 

alfabetisk rækkefølge af nye kandidater. Der afholdes suppleantvalg og interne revisorer og 

suppleanter til dette. Karsten Jørgensen Vestfyns Lærerkreds kommer på besøg vedr. 

gennemgang af indhold. 

Stemmetæller foreslås på forhånd. Vi skal have fundet en praktisk gris til IT.  

 

6. Evt. 

 

 

 

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder:  

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

 

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

Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org – www.dlfkreds80.dk  
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