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12.8.2015 
J.nr. 001.22 / JVP, om 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 12. aug. 2015 kl. 9.00 

 
 

 
Fraværende: Ingen 

 
 

1. Godkendelse af referat fra 17.6.2015 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Meddelelser 

Intet til referat 

 

4. Danmarks Lærerforenings kongres d. 8. – 10. sept. 2015 
Punkter til drøftelse 

- Principprogram drøfte. Ingen forslag til ændringer. 

- Forslag om at reducere antallet af hovedstyrelsesmedlemmer med 2 bakkes op af de delegerede. 

- Forslag om 2-årige kongresser bakkes op af de delegerede. 

- Forslag om at give kredsene mulighed for at lave 2-årige generalforsamlinger bakkes op af de 

delegerede, men i vores kreds ønsker man pt forsat at afholde generalforsamling hvert år. 

- Valg af formand og næstformand. Pt. er der ingen modkandidater til Anders Bondo Christensen og 

Dorte Lange. 

 

Praktisk planlægning 

Fælles fynsk middag i forbindelse med kongressen tirsdag aften. Alle tilmeldes. 

Vivian kører og medtager Jens og Lisbeth – Vivian meddeler opsamlingstidspunkter. 

Jane kører og medtager Peter, Britt, Martin og Ole. Jane kører fra kredskontoret kl. 8.00 

 

5. Regnskab for 2. kvartal 2015 

Kredsen 

Særlig fond 

Peter Lund Andersen gennemgik halvårsregnskabet for både kredsen og Særlig Fond. Intet at bemærke 

 

6. Kredsudsendelse nr. 052/2015 

”Opfølgning på KL´s brev” 

Til drøftelse for videre foranstaltning 

- bilag vedlægges 

Svar fra KL på henvendelse fra kredsformændene samt DLF´s svar til KL´s svar. 

Lokalt vil vi følge op på de drøftelser der skal være mellem lærer og ledelse med henblik på 

opgaveoversigten. 

Opfordring til fællesmøder med KS, TR, SL og forvaltning for evaluering af den netop overståede 

planlægning. Og et nyt møde i god til inden næste års planlægning. 

 

7. Nyt fra FTR’erne 

Faaborg-Midtfyn 

Kerteminde 

Nyborg 

Intet til referat 
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Strandvejen 12,1. - Postboks 106 - 5800  Nyborg 
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8.  Orientering fra faste udvalg  

- Fagpolfo, JVP 

- Arbejdsmiljø, MS 

- Pædagogik, BB 

- Kurser, PLA 

Intet til referat 

 

 

9. Eventuelt 

Generalforsamlingen besluttede i marts 2015 et frikøb på i alt 5985 timer/år fra 1. aug. 2015 

Pga. Erik Jessens pensionering fra stillingen som kontorleder, besluttede kredsstyrelsen i foråret 2015 at 

omlægge kontorlederens opgaver. 

En del af de sparede lønkroner har kredsstyrelsen besluttet at bruge på at frikøbe næstformanden fra 

1220 timer/år til 1424 timer/år i perioden fra 1/3 til 1/8 2015. 

 

10. …og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

Der er nye lønberegningsskemaer for perioden 1/8 til 30/9 2015 tilgængelige på hjemmesiden. 

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: 

 
 


