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1. Dagsordenen blev godkendt. 

 
 

2. Evaluering af arrangementer 
 
Forrepmødet og foredrag med Rasmus Willig 
Rasmus Willigs foredrag er svært at lægge fra sig. Yderst relevant indhold.  
Tak til Fredericia Realskole for husly og forplejning. 
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Der er meget få deltagere i vores møder. 
Vi drøfter, om vi bør ændre i vores reklamefremstød. Er der overhovedet interesse for den type arran-
gementer? Gør det nye repræsentantskabs sammensætning forrepmødet overflødigt? 
 
 
Mit arbejdsmiljø med Bolette Bom 
Vi indledte med at synge foreningssangen. 
Supergodt indhold. Vi kom langt omkring i emnet. Bolette er meget inspirerende. 
Tak til Skanderup Efterskole for husly og god forplejning 
 

3. Kommende arrangementer 
TR-træffet 
Invitationen er lagt på hjemmesiden. 
HE har udsendt følgeskrivelse. 
Der er udsendt mail med link til NemTilmeld. 
Tilmeldingerne er begyndt at komme. 
Efter 6. januar tilbydes værelser til suppleanter og AMR i nævnte rækkefølge. 
HE gør reklame for AMR bush-up kurset i de nærliggende kredse. 

  
TR5 og pensionsmøde 
Pensionsmøde d. 15. marts på Koldingegnens Idrætsefterskole. Britta Juul Jensen er booket. 
Vi inviterer medlemmer 58+ 
Vi vil benytte NemTilmeld 
 
Fælles KB-møde 
Det er en spændende tanke, men da vi har KB-møde dagen efter, passer tidspunktet dårligt. 
Vi vil foreslå at afsætte et par timer på KB-seminaret. 
 
Vi taler om, hvor vi skal holde generalforsamling. 
Vi vil foreslå Vojens Gym- og Idrætsefterskole. 
Monica kommer og leder kravopstillingsmøde. 

   
 

4. Organiseringsstrategi 
Det går fremad, men det går langsomt. 
 
Der er stort potentiale på de kristne skoler. Josua Christensen mener, at han har god kontakt til dem. 
HE tager kontakt til Josua. 
 
Der er potentiale på de tyske skoler. 
Hans Thomas Lorenzen har oversat vores hvervemateriale til tysk. Sekretariatet arbejder på, at lave 
pænt layout på det. 
Der foreslås et fællesmøde for alle medarbejdere på tyske skoler. IF tager det op på et fælles TR-
møde. 
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5. Netværk 
Der har været møde i Sydnetværket d. 17. nov. på Åbenrå Friskole. 
 
Der har været fællesmøde for medlemmer på tyske skoler på Østkysten d. 29. nov. Indhold: Nyt fra 
repræsentantskabet, om arbejdstidsopgørelser, decentral løn, L36 og dekorumkravet. Der opfordres til 
at bruge lærerlog og at tidsregistrere. 
 
Det tyske netværk har haft møde d. 15. nov. Samme indhold som ovenfor.  
 

 
6. Økonomi herunder evt. køb af merchandise 

Til og med 3. kvartal har vi brugt 55%. Vi har budgetteret med underskud, men det ser ud til, at vi en-
der med et lille overskud. 
Der er ikke brugt ret mange penge på kørsel. 
Pga. de nye frikøb bør vi lave et revideret budget 2017. 
FTH kigger på det og et budgetforslag 2018. 
 
Vi drøfter muligheden for indkøb af merchandise. Vi foreslår en mulepose med samme tekst som den, 
vi fik til repræsentantskabsmødet, til deltagere i Træf. Alternativt et krus med rød skrift. 
HE bestiller 50 stk. 

 
 

7. Seneste nyt fra FSL centralt og kreds 4 
Der efterlyses facebookambassadører for foreningen. 
Vi finder mulige emner og sender navne og mailadresser til sekretariatet. 
 
Kontingentet falder 30 kr. pr. 1. januar. 
 
Der kører en debat i Kolding om, hvordan elever på de frie skoler påvirker de kommunale skolebud-
getter. 
 
Velkommen til ny TR på Frøslevlejrens Efterskole, Torben Bjørnholt Olesen. 
 
Kredsbestyrelsen ønsker alle medlemmer glædelig jul. 
 

 
8. Evt. 

 
 

Næste møde: 10. januar kl. 14:40 
 
Mødet sluttede kl.17:45 

 


