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010.08.2016 
J.nr. 001.22 / JVP, PLA 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 10. august 2016 kl. 12.00 

 
 
Fraværende: 
 

1. Godkendelse af referat fra kredsstyrelsesmødet 22. juni 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Orientering fra formanden, kommuner og faste udvalg 

Opfølgningsmøde af bilag 4 på regionalt møde i Odense d. 7. november. Kredsstyrelsen vil blive klædt på 

til denne dag, så den kan bruge resultatet fremad rettet.  Der skal være kredsformandsmøde torsdag d.11. 

august, hvor evaluering af bilag 4 bliver hovedemnet. 

Kredsen skal tælle alle læreres undervisningstimetal til brug for evalueringen af OK 15. Registreringsark 

til registrering af arbejdstidens sammensætning er udsendt til TRérne. 

Reminder om Kursus for de Fynske Kredse d. 29. og 30. august og kongres d. 14. og 15. september.   

Orientering om tre forslag til besparelser i Kerteminde Kommune i 2017, som er sendt i høring. 

Besparelserne skal sammenlagt give 4,7 mio. kr.  

Arbejdsmiljøudvalget har opmærksomhed på tildelingen af tid til AMRèrne. Udvalget laver en skrivelse 

ang. dette, som Peter Lund Andersen sender videre ud. Der afholdes introkursus for nye AMRér d. 27. 

oktober. Der afholdes tovholdermøde d. 30. august på Gl. Avernæs Martin Stenmann og Peter Lund 

Andersen deltager.  

     

4. Aktuelle emner: 

  

 Forberedelse af ny konstituering: 

 Jane Vagner Pedersen er udpeget som ny FTR i Nyborg kommune. Lisbeth Blichfeldt 

 træder ind i kredsstyrelsen og arbejdsmiljøudvalget. Næstformandsposten fastsættes efter

 en proces som formand Peter Lund Andersen sætter i gang. 

 

 Halvårsregnskab: 

 Regnskabet gennemgået. Faglig Klub kontoen er ikke brugt, er der sket en ændring af  

mødekulturen? Det undersøges på et TR-møde.  

 

 Drøftelse af anbringelse af kredsens midler:  

 Konklusionen er, at vi inviterer Storkundechef Carsten Nygaard til møde med hele 

 kredsstyrelsen, hvor vi ønsker en redegørelse af mulighederne for anbringelse af vores 

 midler. 

  

5. Tema: 

 

I forbindelse med formandens politiske lederuddannelse skal der arbejdes med kredsens 

visioner, herunder indhold på kommende møder med medlemmer og TR i Faaborg-

Midtfyn Kommune. 

Drøftet. 

 

6. Evt. Der udarbejdes en ny mødekalender med rette tidspunkter for kredsstyrelsesmøderne. 
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…og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: Punkt vedr. tid AMR og TR arbejdet. 

 

 

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

 

Bemærk kredsstyrelsesmøderne starter kl. 12.00 indtil efterårsferien. Vi starter med frokost. 
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