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KB- møde tirsdag d. 10.01. 2017 kl. 14:40 Haderslev Realskole 
 
Deltagere: 
Hans Erik Hansen (HE) 
Finn Trond Hansen (FTH) 
Torben Hansen (TH) 
Lene Mikkelsen (LM) 
 
 
 
Dagsorden 
1) Godkendelse af dagsordenen 

2) Kommende arrangementer 

a. TR-træf 

b. TR5 og pensionsmøde 

3) Økonomi 

a. Årsafslutning og revision 

b. Evt. revision af budget 17 

c. Forslag til budget 18 

4) Organiseringsstrategi 

5) Netværk 

6) Seneste nyt fra FSL centralt og Kreds 4 

7) Evt.  

 

 
1. Dagsordenen blev godkendt. 

 
 

2. Kommende arrangementer 
 
TR-træf 
Der er tilmeldt 33 TR´er og 14 AMR´er, hvoraf 7 ønsker at deltage fra mandag. 5 suppleanter ønsker 
at deltage.  
Der er desuden tilmeldt 10 AMR´er fra andre kredse til brush-up kurset. 
Vi er meget glade for den store opbakning. 
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HE laver en kahoot til underholdning mandag aften. 
LM sørger for de sidste afklaringer, tager kontakt til HKC og udsender reminder til deltagerne. 
 
TR5 og pensionsmøde 
Vi skal være på Koldingegnens Idrætsefterskole. 
TR´er kender allerede sted og dato. 
Vi fordeler opgaverne til TR5 imellem os på næste KB-møde. 
 
HE udsender invitationer til pensionsmødet til alle medlemmer, der er fyldt 57 år. 
Tilmelding via NemTilmeld. 
Invitationen lægges snarest i aktivitetskalenderen på hjemmesiden. 

 
 

3. Økonomi 
Årsafslutning og revision 
Vi ser ud til at komme ud af 2016 med et mindre overskud. 
Regnskabet skal revideres inden d. 9. marts. 
HE laver en aftale med revisorerne. 
 
Evt. revision af budget -17 
Pga. ny kredsstruktur vil frikøbet blive større, men det vil kredstilskuddet også. Derfor forventer vi ikke, 
at ændringerne vil påvirke resultatet. 
 
Forslag til budget -18 
FTH laver et forslag til budget -18 efter revisionen. 

 
 

4. Organiseringsstrategi 
 
Vores organiseringsgrad er p.t. 66%. Vi mangler 131 medlemmer i at nå vores mål. 
 
HE har aftalt et møde på Grænseegnens Friskole d. 2. februar 
og på Sønderborg Friskole d. 23. januar 
 
Hovedbestyrelsen er ved at udfærdige et brev, som vi kan sende til ikke-medlemmer på skoler uden 
TR. 
 
Josua Christensen vil gerne holde hvervemøder for ansatte på kristne skoler. Det vil vi gerne prøve at 
arrangere. 
 
HE har igen opgjort, hvordan medlemsudviklingen er på den enkelte skole. 
For at bevare fokus på medlemshvervning udsender vi mails til TR´erne med de aktuelle tal. 
 
HE rykker igen sekretariatet for det materiale, vi har fået oversat til tysk. 
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Medlemshvervning tages op på netværksmøderne på Træffet. 
 
Der er en del TR´er, som vi aldrig hører fra. Vi vil have fokus på at få dem gjort aktive i foreningens 
arbejde. 

 
 
 

5. Netværk 
Netværkene mødes på TR-træffet. 

 
  

6. Seneste nyt fra FSL centralt og kreds 4 
Velkommen til ny TR på Svenstrup Friskole, Rikke Wejlgaard Hansen 
 

 
7. Evt. 

Intet 
 
 

Næste møde:  7. februar 2017 kl. 15:30  
 
Mødet sluttede kl. 17:35 

 


