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8.4.2015 
J.nr. 001.22 / OM, mc 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 8. april 2015   

 
Fraværende: Ingen 
 

1. Godkendelse af referat fra 4.3.2014 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

3. Meddelelser 

a. Niels Munkholm genopstiller ikke til hovedstyrelsen. Charlotte Holm fra Odense stiller op. 

b. Peter Lund Andersen og Jane Vagner Pedersen har deltaget i et strategi seminar i forhold til 

udmøntning af OK-15, afholdt af DLF. 

 

 

4. Opfølgning af punkt fra KS-møde 28. januar 2015: Spørgeguide til lyttemøder med TR og AMR 
Se udsendelse 009/2015 af 19.1.2015. Drøftelse og beslutning. 

Lisbeth Blichfeldt, Martin Stenmann og Britt Bromark danner en arbejdsgruppe med henblik på at 

udarbejde et forslag om, hvordan samtaler med TR og AMR skal foregå. Et udspil er nu udarbejdet – se 

vedlagte. 

- Martin Stenmann og Britt Bromark gennemgik det skriftlige oplæg. 

- Begge modeller kan anvendes efter behov. 

- AMR/TR-dagen flyttes til begyndelsen af oktober 2016. 

 

5. Anden drøftelse af overenskomstresultatet - de 15 punkter 

Første drøftelse var på sidste KS-møde – se punkt 6. Se også de to udsendelser 029/2015 og 030/2015 af 

17.3.2015. 

Udspil omkring fix/flekstid og puljetid samt vilkår for TR bruges ved kommende møder med kommunerne. 

Oplæg drøftet. 

 

6. Evaluering af generalforsamlingen 

Drøftelse. 

Vi skal overveje at Kredsstyrelsen skal sidde på et podie – alternativ, at der er en talerstol. 

Skal stedet ændres til næste generalforsamling skal vi have det på et Kredsstyrelsesmøde i efteråret 2015. 

Dirigentrollen blev drøftet. 

 

7. Udvidelse af forretningsudvalget (FU) med en FTR 

Drøftelse og beslutning. På baggrund af de adskilte TR-møder, der er startet på siden nytår, indstiller FU 

til kredsstyrelsen, at den kommune, der ikke er repræsenteret i FU, bliver repræsenteret af FTR. 

Forretningsudvalget udvides således at fællestillidsrepræsentanten fra hver kommune deltager i FU 

sammen med formand, næstformand og kasserer. Forretningsorden konsekvensændres. 

 

8. Konsekvens af ovenstående- ændring i frikøbstimetallet. 

Drøftelse og beslutning. 

Forslag til frikøb pr. 1.08.2015 blev vedtaget. Bilag vedlagt.. 

 

9. Regnskab for første kvartal og særlig fond. 

Orientering. 

Blev udsat til næste møde. 
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10. ”Orientering fra kredsen” – hedder et af punkterne på den fælles TR/AMR dag 15.4.2015 på Gl. 

Avernæs 

Punktets indhold skal drøftes. Herunder en ny drøftelse af det gensidige forventningspapir. 

Samlet orientering til AMR og TR i første del – ca. 20 min. 

Derefter holder Martin Stenmann møde med AMR’erne og TR’erne går med FTR i møde. 

 

11. Nyt fra FTR’erne 

Faaborg-Midtfyn: Intet til referat. 

Kerteminde: Intet til referat. 

Nyborg: Intet til referat. 
 

12.  Orientering fra faste udvalg  

- Fagpolfo, JVP 

- Arbejdsmiljø, MS 

- Pædagogik, BB 

  Debatoplæg/synspunkt fra BB på næste kredsstyrelsesmøde. 

- Kurser, PLA 

 

13. Eventuelt 

Evt. fælles kursus for Kredsstyrelsen den 3. og 4. november 2015 – undersøges af Peter Lund Andersen. 

Jens Voetmann orienterede om arbejdet med TR-mødernes afvikling. 

 

14. …og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: 

 
 


