
 

 

1 

 

URO/HWI/KDJ 

Mødereferat: 

 

Frie Skolers Lærerforening 

Hovedbestyrelsen 

 

Dato: 14. januar 2016 

Hovedbestyrelsen:  

Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgen-

sen (næstformanden), Lars Holm (LHO), Rikke 

Friis (RFR), Rikke Josiasen (RJO), Hans Erik Han-

sen (HEH), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), 

Minna Riis (MRI), Annie Storm (AST), Niels Funch  

Afbud: Ricky Bennetzen (RBE) 

 

Sted: Sekretariatet, Risskov 

Start: 14. januar 2016 kl. 10.00 

Slut: 14. januar 2016 kl. 16.35 

 

Sekretariatet:  

Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), forhand-

lingschef Henrik Lykø Hansen (HLH), kommunika-

tionschef, Mikkel Hvid (MHV), 

Kristina Dalgaard-Juul (KDJ), referent  

 

Tema: Arne Pedersen: certificeret tilsyn 

 

Gennemgang af beslutningsprotokollen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Forretningsudvalget (FU) 

a. Status på medlemssituationen. 

b. Indstilling af mødekalender   

c. Lønkampagnen 

i. Indstilling af lønlandkort til lønsite  

d. Indstilling omkring HKC  

e. Indstilling om afholdelsessted for Rep. 

f. Indstilling om anvendelse af humanitære midler  

g. Indstilling af kredsfrikøb  

h. Indstilling af notat og forhold omkring ny hjemmeside 

i. Indstilling af stillingsprofil 

j. Drøftelse af udvidede krav til de certificerede tilsynsførende  

k. Orientering om projekt mellem skoleforeninger og FSL/ partsudvalg 

l. Status på sager og TR undersøgelse 

m. Drøftelse af netværkene i kredsene 

 

3. Uddannelse og profession (U&P) 

 

4. Arbejdsliv og -miljø (A&A) 

 

5. Medlem og forening (M&F) 

 

6. Indkomne forslag 

a. Projekt Østbørn 

b. Forslag fra K3 

c. Forslag om festudvalg 

d. Forslag om gavekasse 

e. Forslag kørselsordning 

 

7. Interne repræsentationer 

a. Pensionister  

 

8. Foreningens økonomi 

 

9. Meddelelser fra: 
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a. Formand 

b. Næstformand 

c. Øvrige HB medlemmer 

d. Sekretariat 

e. HKC’s bestyrelse 

 

10.  Personsager 

 

11.  Evt. 

 

 

Referat 

 

Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Nyt punkt  

4.a. Indstilling om emner til TR E 

6.f. Markering af FSL´s 10 års fødselsdag 

 

Ellers er dagsordenen godkendt.  

 

2. Forretningsudvalget (FU) 

 

2.a. Status på medlemssituationen 

Formanden orienterede om medlemsnedgangen. Der er ikke tale om medlemsutilfredshed, 

men formentlig fordi mange går på pension i december. Statistikken viser, at sådan var det 

også sidste år. Det er ærgerligt, da vi gør alle de rigtige ting.  

 

Der udspandt sig en drøftelse i forlængelse heraf.  

  

HWI tilkendegav, at der i løbet af foråret kommer en mere gennemarbejdet analyse af med-

lemsudviklingen som grundlag for det videre arbejde.  

 

2.b. Indstilling af mødekalender   

Formanden orienterede om indstillingen, som er en udløber fra sidste HB møde. Alle udvalg 

kan nu afholde heldagsmøder, og referaterne fra udvalgsmøderne kan nå at komme med til HB 

møderne.  

 

Der blev spurgt ind til, hvorfor udvalgsmøderne i september 2016 er placeret tirsdag og ons-

dag i stedet for onsdag og torsdag? Formanden forklarede, at det må være en fejl. Udvalgs-

møderne placeres i stedet onsdag og torsdag (den 7. og 8. september 2016). 

 

Placering af udvalgsmøderne i oktober 2016 blev drøftet, da dette falder sammen med Efter-

skoletræf. Datoerne fastholdes.  

 

FU indstiller den udsendte mødekalender.  

 

Vedtaget, dog med den ændring, at udvalgsmøderne i september 2016 placeres den 7. og 8. 

september 2016.  
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2.c. Lønkampagnen 

2.c.i. Indstilling af lønlandkort til lønsite  

Formanden orienterede om indstillingen, og henviste til det udsendte bilag. Der er udarbejdet 

et nyt forslag til lønlandkort til lønsitet, som er juridisk holdbart, og hvor processen på skolen 

mellem leder og TR eliminerer de hidtidige problemer.  

 

Et par HB medlemmer tilkendegav, at det kan være svært at skille arbejdstid og løn ad.  

Der udspandt sig en drøftelse i forlængelse heraf.  

 

FU indstiller lønlandkort og notat til vedtagelse. 

 

Vedtaget.  

 

2.d. Indstilling omkring HKC  

HWI gennemgik strategiplanen for HKC på slides. Hovedpunkter for strategiplanen er: vækst i 

form af øget omsætning og belægning på HKC, økonomi i form af økonomisk konsolidering og 

øget økonomisk uafhængighed af FSL, organisatorisk i form af høj medarbejdertilfredshed og 

et godt arbejdsmiljø, produktet i form af høj kvalitet i konferenceproduktet og basisydelserne, 

og ressourcer i form af løbende forbedring og udvikling af aktiverne. HKC skal drives med 

overskud eller sådan at det ikke giver underskud.  

 

Formanden spurgte ind til det beskrevne i notatet: ”FSL har højeste prioritet”, og tilkendegav, 

at der bør være individuel forskel på ”FSL”, afhængigt af om det er HB eller FSL medlemmer. 

Det har altid været sådan, at HB rykker for andre arrangementer.  

 

Der blev spurgt ind til, om vores TR uddannelser stadig har højeste prioritet, da vi ofte bliver 

flyttet ud af den store sal, hvis vi kan være i et andet lokale? HWI mente, at det stadig er så-

dan, hvis det vurderes, at vi kan være i et andet lokale, men taler med HKC herom.  

 

Der udspandt sig endvidere en drøftelse omkring pris- og rabatstrukturen. Af forretningsmæs-

sige årsager gengives referatet af dette ikke i det eksterne referat ligesom vedtagelsen ikke 

fremgår.  

 

2.e. Indstilling om afholdelsessted for Rep 

Formanden orienterede om, at der er indhentet tilbud fra Nyborg Strand, H.C. Andersen i 

Odense og Lillebæltshallerne. Det viser sig, at priserne stort set er ens. Det skyldes, at udgifter 

til AV udstyr er blevet ganske høj i Lillebæltshallerne.  

 

Der udspandt sig en drøftelse i forlængelse heraf.  

 

FU indstiller, at repræsentantskabsmødet 4/11 2016 afholdes på Nyborg Strand 

 

Vedtaget.  

 

2.f. Indstilling om anvendelse af humanitære midler  

Formanden forklarede baggrunden for indstillingen, som bl.a. skyldes flygtningesituationen i 

Europa. FSL har igennem flere år støttet Projekt Østbørn, som også har sendt en ansøgning i 

år. Hvis vi vedtager denne indstilling, giver vi Projekt Østbørn afslag i år.  

 

FU indstiller at de humanitære midler målrettes Syriensbørnene. 

 

Vedtaget. 
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2.g. Indstilling af kredsfrikøb  

Formanden orienterede om henvendelsen fra kreds 4. Et kredsmedlem er udtrådt, og der er 

ikke en suppleant. Kreds 4 foreslår derfor, at den restende del af kredsfrikøbet fordeles på de 

tre tilbageblevne.  

 

Der udspandt sig en drøftelse heraf.  

 

FU indstiller at kredsbestyrelsen selv kan disponere i den konkrete situation og at en 

mere principiel drøftelse genoptages på aprilmødet. 

 

Vedtaget.  

 

Kredsen vender selv tilbage til sekretariatet med den nye fordeling.  

 

2.h. Indstilling af notat og forhold omkring ny hjemmeside 

Formanden orienterede om notat og forhold omkring ny hjemmeside. Det er en proces, der har 

været længe undervejs.  

 

FU indstiller vedlagte notat om ny hjemmeside, ”Mit FSL” mv til vedtagelse. 

 

Vedtaget.  

 

2.i. Indstilling af stillingsprofil 

HWI orienterede om indstillingen. Det er en genbesættelse af en tidligere stilling. Stillingsprofi-

len er dog anderledes.  

 

FU indstiller vedlagte stillingsprofil til vedtagelse. 

 

Vedtaget.  

 

2.j. Drøftelse af udvidede krav til de certificerede tilsynsførende  

På baggrund af Arne Pedersens temaindlæg udspandt der sig en drøftelse om foreningens poli-

tiske holdning til udvidede krav til de certificerede tilsynsførende. 

 

Formanden tilkendegav, at han så fordele ved strammere krav til de tilsynsførende, tidsbe-

grænsninger, men også i, at skolerne fortsat bevarer deres frihed og får lov til selv, at kunne 

vælge.  

 

Næstformanden foreslog, at FSL opfordrer skoleforeningerne til at komme med anbefalinger til 

skolerne fx i form af selvevaluering. Det vil være optimalt, hvis skolerne udover selvevaluering 

også fik besøg af en certificeret tilsynsførende.   

 

Et HB medlem tilkendegav, at skolerne fortsat skal have deres frihed, men at de også skal 

tænke i, at det er svært at stå på mål for kritik, hvis man ikke tænker over valg af tilsyn.   

 

Et andet HB medlem foreslog om vi i disse tider, hvor der ofte fremsættes kritik af de frie sko-

ler, kan være på forkant med en hårdere udmelding for at komme kritikken i forkøbet. Dette 

blev drøftet. 

 

Formanden noterede sig drøftelserne. 

 

2.k. Orientering om projekt mellem skoleforeninger og FSL/ partsudvalg 

Formanden orienterede om, at de kommende møder i såvel det politiske udvalg som i arbejds-

gruppen er aflyst, og forklarede den politiske uenighed.  
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FU går videre med det drøftede. 

 

2.l. Status på sager og TR undersøgelse 

TR undersøgelse: 

 

Formanden udtrykte bekymring i forhold til det udsendte bilag fra TR undersøgelsen, som vi-

ser, at 35% af de adspurgte ikke har fået en arbejdstidsopgørelse, og at de ikke mener, det 

betyder så meget. Flere af kommentarerne viser også, at TR fralægger sig ansvaret, og måske 

heller ikke forstår vigtigheden. Der er plads til forbedringer i forhold til vores TR´er, og vi bli-

ver fortsat nødt til at klæde dem på til denne opgave.   

 

Selvom vi ikke har en konkret sag, så tilkendegav næstformanden, at FSL selv bør gøre en sag 

ud af, at undersøgelsen viser, at 35% ikke har fået en arbejdstidsopgørelse. Vi skal udfordre 

skoleforeningerne og MOS på, hvad de har tænkt sig at gøre ved det?  

 

Formanden så en udfordring i, at vi ikke har konkrete navne på de 35%, og foreslog, at vi går 

til LC, og får dem til at bringe det videre til MOS. Det var tilslutning hertil.  

 

Vi er de eneste på Statens område, der har en udfordring med, hvornår der er 1/3 og 3/4 tid. 

Derfor er der spurgt specifikt ind til dette i spørgeskemaet. Resultatet har vist nogle resultater 

om rådighedstjeneste i forbindelse med tjenesterejser, som kunne være yderst relevante at få 

uddybet. Der vil blive fulgt op på en måde, hvor anonymiteten opretholdes. 

 

Status på sager: 

 

HLH henviste til det fremsendte bilag indeholdende en oversigt over de faglige sager i syste-

met. Sagen på xx Friskole om lektiecafe bliver formentlig udsat igen, da Kammeradvokaten 

ikke kan svare inden 1/2 2016. 

 

Sagen om overtid og 37=40 forventes afgjort ultimo januar.  

 

2.m. Drøftelse af netværkene i kredsene 

 

Punktet udsættes af tidsmæssige årsager til februar mødet.  

 

3.  Uddannelse & profession (U&P) 

 

Næstformanden orienterede om det udsendte spørgeskema, hvor vi undersøger, hvad lærerne 

underviser i, og hvad de ønsker af efteruddannelse Der er 3 spørgsmål, og der er allerede 

1700 der har svaret – flere med kommentarer og gode ideer.   

 

Udvalget forsøger, at få ”sparket” døren ind til besøg på Læreruddannelsessteder sammen 

med DLF.  

 

Der er udsendt en invitation i Skolekom til konference om evalueringskultur og feedback den 

4. februar 2016. AST, JCH og MLJ deltager. Vi har i alt 8 pladser, så hvis man ønsker at delta-

ge, skal man give JCH besked.  

 

Næstformanden orienterede om, at flere af skoleorganisationerne har været til møde i Ministe-

riet angående flygtningebørn, som skal tilbydes undervisning. Det tyder på, at de frie skoler 

skal tage del i undervisningen, og at der bliver vedtaget særlovgivning herom. Det kan være et 

godt signal, hvis vi går foran med løsninger.  

 

Formanden orienterede om, at han holder møde med ministeriet herom i næste uge. Vi vil 

gerne inddrages i denne proces, og være en del af den baggrundsgruppe, der er nedsat. Der er 
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tale om særlige børn, som kræver noget særligt – ekstra bemanding, kompetence, erfaringer 

m.m.. Det, der er aftalt med Friskoleforeningen, er, at vi måske kan være lidt på forkant.  

 

Der udspandt sig en drøftelse i forlængelse heraf.  

 

4. Arbejdsliv og – miljø (A&A) 

 

4.a. Indstilling om emner til TR E  

RJO tilkendegav baggrunden for indstillingen, som er en udløber af indstillingen på december 

mødet om TR-E. Udvalget har talt om, hvad der er for kvalifikationer, TR skal have, fx være i 

stand til at hverve medlemmer, personlige kvalifikationer, forhandlingskvalifikationer m.m. 

Udvalget indstiller derfor nu de to emner til næste år bliver: ”TR rollen” og ”Forhandling med 

fokus på løn og øvelser”.  

 

Næstformanden foreslog, at ”forandringsagent” fortsat bør indgå.   

 

Formanden tilkendegav, at det er vigtigt, at TR lærer at håndtere, hvordan man får forenet et 

splittet og måske stridende lærerværelse.   

 

Der udspandt sig en drøftelse i forlængelse af TR´s rolle i forbindelse med medlemshvervning.  

 

Flere HB medlemmer tilkendegav, at medlemshvervning ikke bør være det bærende tema, da 

det i så fald kan være svært at lokke TR´erne med på kurser.   

 

Et HB medlem foreslog, at det i stedet bruges som netværk i kredsene.  

 

RFR tilkendegav, at hun gerne vil inddrages, hvis udvalget har brug for ideer omkring med-

lemshvervning. 

 

Formanden konkluderede, at udvalget tager de fremkomne bemærkninger med i deres vurde-

ring.  

 

AA indstiller at de to emner til næste år bliver: ”TR rollen” og ”Forhandling med fo-

kus på løn og øvelser” 

  

Vedtaget.  

 

 

MRI orienterede om møde i FTF udvalg om indsatsområder. Der afholdes strategiseminar i 

marts 2016.  

 

HLK henledte opmærksomheden på, at BAR U&F arbejder med materiale omkring vold og trus-

ler. Man kan skrive til HLK, hvis man har noget. Materialet skal sendes ud, så snart vi har no-

get.   

 

Formanden tilkendegav, at det er vigtigt, vi får drøftet vores politiske holdning til vold og trus-

ler og opfordrede A&A til at overveje, hvordan vi bedst gør dette.  

 

5. Medlem og forening (M&F) 

 

RFR orienterede om spørgeskema som sendes ud i januar.  

 

Der er indkøbt yderligere 600 nye penalhuse, som er en del af hvervekampagne. Der er midler 

til dette, da det er et nyt budgetår. Der foreligger en HB beslutning om, at nye medlemmer 

skal have et penalhus.  
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Statistik fra 2014 fra Ministeriet er der endnu ikke udsigt til. Formanden tilkendegav, at han 

vender det med Ministeriet i næste uge, hvor han skal til møde.   

 

6. Indkomne forslag 

 

6.a. Projekt Østbørn 

I konsekvens af at de humanitære midler målrettes Syriensbørnene har FU indstillet ansøgnin-

gen af Projekt Østbørn til afslag, se pkt. 2.f.   

 

FU indstiller at de humanitære midler målrettes Syriensbørnene. Ansøgningen ind-

stilles i konsekvens heraf til afslag. 

 

Vedtaget. 

 

6.b. Forslag fra K3 

RJO orienterede om baggrunden for forslaget fra K3: Næstformanden i kredsbestyrelserne er 

vores naturlige fødekæde i HB. For at få mere kendskab til hvad der arbejdes med i HB og for 

at opkvalificere næstformanden i kredsbestyrelserne, vil vi gerne have, at det bliver muligt for 

næstformanden at deltage i et årligt HB-møde, evt. som observatør. Vi foreslår, at det bliver et 

bestemt møde om året, som HB bestemmer. 

 

Næstformanden tilkendegav, at et HB møde ikke er det samme, hvis der deltager KB med-

lemmer.  

 

Formanden tilkendegav, at kredsen skal holde sig til de arbejdsopgaver, der ligger i kredsen. 

Det kommer til at handle om frikøb igen, som er en drøftelse, vi kommer til senere på året.  

 

Det blev drøftet, om man kan lave et ekstra kredsarrangement.  

 

Et HB medlem tilkendegav, at det kan være et skridt i den rigtige retning, at et KB medlem i 

en eller anden form kommer ind over HB. Man står lidt alene som kredsbestyrelsesformand.  

 

Flere HB medlemmer tilkendegav, at vi ikke skal træffe selvstændig beslutning i dag, men skal 

tage det med, når vi drøfter kredsarbejde og frikøb senere på året.  

 

På baggrund af drøftelserne konkluderede formanden, at det drøftes på ny i forbindelse med 

den generelle drøftelse om kredsarbejde og frikøb senere på året.   

 

Indstilling bortfalder.  

 

6.c. Forslag om festudvalg 

Der udspandt sig en drøftelse om festudvalgets fremsendte konkrete forslag på december mø-

det 2016.  

 

Under henvisning til det tidsmæssige i forslaget tilkendegav formanden, at HB mødet starter 

onsdag kl. 10.15 og slutter kl. 17.30. HB mødet fortsætter torsdag kl. 10.00.  

 

Der blev spurgt ind til egenbetaling i forbindelse med udflugten, som der udspandt sig en uaf-

sluttet drøftelse om. Udvalget ser på det indholdsmæssige i forslaget til næste HB møde.  

 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen udpeger RJO og RFR som medlemmer af festud-

valget 2016. Nye medlemmer udpeges på december-mødet 2016.  
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Vedtaget, dog således at festudvalget udarbejder et mere konkret forslag til indhold til næste 

HB møde.  

 

6.d. Forslag om gavekasse 

RFR tilkendegav baggrunden for forslaget om gavekassen.  

 

Gavekassen administreres af festudvalget.  

 

Vedtaget. 

 

 

6.e. Forslag kørselsordning 

MRI gennemgik forslaget.  

 

Der udspandt sig en drøftelse omkring arrangementer på tværs af kredse, da dette ikke prakti-

seres ens i kredsene.  

 

Indstilling til ”Kørselsordning i kredsene” 

Kørselsordninger for KB-medlemmer er ens i alle kredse, således at kørsel sker til 

statens høje takst. 

Kørsel til kredsens arrangementer for tillidsrepræsentanter, suppleanter og ar-

bejdsmiljørepræsentanter er ens i alle kredse og sker til statens lave takst. 

Kørsel til kredsens arrangementer for almindelige medlemmer sker til statens lave 

takst, hvis der i de enkelte kredse besluttes at betale for kørsel. Arrangementer på 

tværs af kredse skal have den samme ordning.  

 

Vedtaget, dog således at der til teksten: ”arrangementer på tværs af kredse skal have den 

samme ordning” tilføjes: ”og aftales af de deltagende kredse”. Derudover tilføjes: ”Landsdæk-

kende arrangementer for almindelige medlemmer sker til statens laveste takst”.  

 

6.f. Markering af FSL´s 10 års fødselsdag 

FU forelagde et punkt om, at der afholdes fødselsdagsfest for sekretariatet og hovedbestyrel-

sen på HKC den 20. til 21. maj 2016 inden for en budgetramme på kr. 125.000. 

 

Vedtaget.  

 

FU arbejder videre med arrangementet. 

 

7. Interne repræsentationer  

 

7.a. Pensionister  

LHO orienterede om det foreliggende program for pensionistkurserne. Et medlem af udvalget 

har en anden opfattelse af det budgetteret beløb på kr. 510.000.  

 

Formanden fremhævede udtrykkeligt, at de kr. 510.000 er et max beløb, og at vedkommende 

er fuldt ud bekendt hermed. Egen betaling må sættes op, såfremt budgettet ikke holder.  

 

Der blev spurgt ind til, hvad der menes med: ”så kan kursisterne kun få 350 kr. tilbage”? 

LHO svarede hertil, at der er indbetalt et depositum på kr. 500, og ud fra et budget på kr. 

510.000, så gives der kr. 350 retur.  

 

7.b. Internationale skoler: 

RFR orienterede om programmet for de internationale skoler. Programmet er på plads, og det 

er godt. Det sendes ud i næste uge.  
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Det blev fremhævet, at det er vigtigt at få signaleret, at emnet fredag er pædagogisk.   

 

8. Foreningens økonomi 

HWI orienterede om, at kredsens regnskabsmateriale udleveres på februar mødet, og skal af-

leveres på marts mødet.  

 

9. Meddelelser fra: 

9.a. Formand 

i.a.b. 

9.b Næstformand 

Næstformanden supplerede orientering om lønmæglingssag med, at den pågældende friskole 

var lidt uvant med besøg fra fagforeningen. Der var mødt tre bestyrelsesmedlemmer og en 

skoleleder op.  

 

9.c Øvrige HB-medlemmer 

Kreds 1: 

i.a.b. 

 

Kreds 2: 

Kan en TR vælge en anden kreds i forbindelse med TR 5?  

 

Det er meningen, at man deltager i sin egen kreds, og kun undtagelsesvist deltager i en anden 

kreds. Alternativt kan man foreslå, at vedkommende dukker tidligere op til næste netværks-

møde, hvor man så gennemgår indholdet.  

 

Kreds 3: 

i.a.b. 

 

Kreds 4: 

Må vi henvende os direkte til en lærer på en skole uden TR, hvis man finder en mail adresse på 

vedkommende på skolens hjemmeside? HWI tilkendegav, at det må man godt.  

 

MHV rundsender en standardtekst, som man kan anvende i disse tilfælde.  

 

Kreds 5: 

i.a.b.  

 

Kreds 6: 

Planlægger at afholde kursus om samarbejdsaftalen i kredsen.  

 

Kreds 7: 

Udfordringer med budgettet. Frikøb var beregnet forkert.   

 

Kreds 8: 

Formanden spurgte ind til mødet i Sorø i baggrundsgruppe for Bente Sorgenfrey? Det er en 

meddelelse fra U&P i stedet for.  

 

9.d Sekretariatet 

HWI tilkendegav, at JAA stopper i kantinen. I stedet ansættes Hedi, som køkkenleder pr. 1. 

februar 2016. Hedi kommer fra en stilling som bestyrer af Caféen på Dokk1.  

 

LVA, som er studentermedhjælper, stopper i morgen den 15. januar 2016. Hun skal i praktik 

på Ambassaden i Kenya. Vi har allerede en afløser klar, da vi jo ved, at vores studentermed-

hjælpere stopper.  
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9.e HKC’s bestyrelse 

i.a.b.  

 

10. Personsager 

HLH orienterede om to lønsager. 

 

HLH orienterede om uenighed – også internt - i forhold til, hvor detaljeret en arbejdstidsopgø-

relse skal være. Det vi har modtaget er vidt forskelligt. Der udspandt sig i forlængelse heraf en 

drøftelse af, hvordan de enkelte HB medlemmers arbejdstidsopgørelse ser ud.  

 

HLH orienterede om møde på xx – Efterskole. Vi har rykket for arbejdstidsopgørelsen. Efter-

skoleforeningen er inddraget. Det kan evt. blive en prøvesag omkring kvaliteten af en arbejds-

tidsopgørelse, hvis sagen ikke kan lukkes lokalt.  

 

11. Eventuelt 

Evt. sag på vej på xx skole om skoleundervisningsassistent.  

 

Der blev spurgt ind til, hvornår kurser omkring arbejdsmiljø, som blev vedtaget sidste år kan 

finde sted? HWI vender tilbage hermed. Det er tvivlsom om BBO kan have noget klart til april.   

 

Der blev spurgt ind til, hvilke beslutninger der ligger omkring demokratidebatten i forhold til 

Rep mødet? Formanden tilkendegav, at det p.t. ligger hos FU, og medtages som en temadel på 

februar mødet 2016.  

 

 

 

Referent:  

Kristina Dalgaard-Juul 


