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20.10.2015 
J.nr. 001.22 / LB/mc  

 
Referat fra kredsstyrelsesmøde onsdag den 28. oktober 2015  

 
Fraværende: Ingen 

 
 

1. Godkendelse af referat fra 16.9.2015 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 6a: Hvad skal der arbejdes med på kurset den 5. og 6. november 

2015? 

 

3. Meddelelser 

a. Kursus for lønforhandling – godt med ny viden og opfriskning af gammelt kendt stof. 

b. Løntjek er startet. 

 

4. Tidsplan til generalforsamling 

Tidsplan for generalforsamlingen er godkendt med en enkelt ændring – dagsordenpunktet for 

kredsstyrelsesmødet den 16. december fremrykkes til den 9. december - nyt møde. 

 

5. Regnskab for 3. kvartal 

Kassereren gennemgik begge regnskaber – intet at bemærke. 

 

6. Ny struktur på kredsstyrelsen  

Forslag fra FU går på vi starter med møde. Holder kaffepause og afslutter møde og der efter frokost. 

Vi starter kredsstyrelsesmøderne kl. 8.30 og holder pause kl. 10.00. 

 

6a. Hvad skal der arbejdes med på kurset den 5. og 6. november 2015? 

  - Udfordringen ligger i, at vi er tre kommuner i kredsen.  

     Svært at agere som en kreds. 

  - Styringer af møder. 

  - Håndslagsmodellen. 

  Formanden taler med kursusholder om, hvad der skal gøres.  

 

7. Opfølgning af TR/AMR mødet d. 21. oktober 

Hvad skal der ske efterflg. 

Godt at der var afsat tid til at aftale, hvordan skolens møde skulle forløbe. 

Tidsrammen er for presset. Måske kunne man gøre tingene grundigere. 

Økonomien bliver presset ved indkaldelser til møder centralt fra. 

Efterfølgende: Man mødes kommunevis evt. med AMR, hvis AMR har tid at bruge på det. 

Faaborg-Midtfyn mødes den 25.11.2015. 

Der følges op på kredsstyrelsesmødet den 9.12.2015 og på efterfølgende TR/AMR møder. 

 

 

8. Nyt fra FTR’erne 

Faaborg-Midtfyn 

Kerteminde 

Nyborg 

Intet til referat. 
 

9.  Orientering fra faste udvalg  

- Fagpolfo, JVP 
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- Arbejdsmiljø, MS 

- Pædagogik, BB 

- Kurser, PLA 

Intet til referat. 

 

10. Eventuelt 

Der holdes et ekstra Kredsstyrelsesmøde den 9.12.2015. 

 

11. …og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: 

 
 


