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KB- møde tirsdag d. 04.10. 2016 kl. 14:40 Haderslev Realskole 
 
Deltagere: 
Hans Erik Hansen (HE) 
Finn Trond Hansen (FTH) 
Inga Fries (IF) 
Torben Hansen (TH) 
Lene Mikkelsen (LM) 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Kommende arrangementer 

a) Forrepræsentantskabsmøde og foredrag med Rasmus Willig 

b) Mit arbejdsmiljø m. Bolette Bom 22/11 

c) TR-træffet 

3. Organiseringsstrategi 

4. Netværk 

5. Økonomi 

6. Seneste nyt fra FSL centralt og i kreds 4 

7. Evt.  

 
 

1. Dagsordenen blev godkendt. 
 

 

2. Kommende arrangementer 

a) Forrepræsentantskabsmøde og foredrag med Rasmus Willig 

Der er foreløbigt ikke ret mange tilmeldinger. HE udsender en reminder. 

Vi drøfter, hvordan vi vil behandle den skriftlige beretning. 

Fokuspunkter: Løn, frihed, foreningens demokratiske struktur, indkomne forslag og vedtægtsæn-

dringer. 

Regnskab, budget og kontingentfastsættelse. 

Monica Lendal Jørgensen er eneste kandidat til næstformandsposten. 

 



KB-referat 

 
 

 

 

b) Mit arbejdsmiljø med Bolette Bom 22/11 

HE omtaler mødet i næste nyhedsbrev og linker til invitationen. 

 

 

c) TR-træffet 

Vi drøfter tilmeldingsproceduren. 

TR har førsteprioritet. AMR kan vælge at deltage i mødet med Uffe, netværksmøde, brushup-

kursus eller alle 3 dele. 

Vi vil gerne bruge NemTilmeld 

 

 

3. Organiseringsstrategi 

Vi har hele tiden fokus på medlemstallet. 

Vi har nu en samlet oversigt over antal lærere og medlemmer på kredsens skoler. 

Der mangler 148 medlemmer i at nå en organiseringsgrad på 75%. 

Vi vil skrive til TR’er og anerkende, når de har skaffet nye medlemmer. 

 

 

4. Netværk 

Der er interesse for at mødes i Netværk Syd. HE inviterer. 

FTH satser på et møde i efterskolenetværket d. 15. november. 

De tyske skoler har møde d. 15. november, 25. januar og 27. april og et møde med Uffe i maj eller  

juni. 

Netværk Nord har aflyst et møde pga. manglende tilslutning. 

 

 

5. Økonomi 

Der er intet nyt. Vi forventer at få en oversigt for 3. kvartal snarest. 

 

 

6. Seneste nyt fra FSL centralt og i kreds 4 

Kredsen har fået medlem nr. 1000. Det fejres med kagemand på lærerværelset på International 

School Billund på tordsag.. Bladet er inviteret. 

Velkommen til ny TR på Svenstrup Friskole, Dorthe Madsen 

 



KB-referat 

 
 

7. Evt.  
Der er ikke ret mange udgifter til klubmøder. 
LM har deltaget på kursus om MUS-samtaler. Det er et emne, vi kunne overveje at sætte på dagsor-

denen for TR og evt. AMR til næste skoleår. 

 
Mødet sluttede kl. 17:25 
 
Næste møde:  d. 22.11. kl. 16:00 Skanderup Efterskole 
   


