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KB- møde tirsdag d. 07.02. 2017 kl. 15:30 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. TR-træffet 

b. TR5 og pensionsmøde 

c. Generalforsamling og kravopstillingsmøde 

3. Økonomi 

a. Årsafslutning og revision 

b. 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-træffet 
Vi gennemgår program og tilmeldinger. 
TH sender en reminder ud til deltagerne. 
IF spørger Sabine, om hun vil spille til fællessang. 
HE har lavet inddeling i netværk: 
AMR, tovholder FTH (16) 
Efterskoler, tovholder TH (13) 
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Netværk Nord, tovholder LM (10) 
Netværk Syd, tovholder HE (7) 
Tyske skoler, tovholder IF (9) 

 
Ideer til indhold: Bordet rundt, medlemshvervning, kravopstilling, lokal lønudvikling 
  
TR5  
15. marts Koldingegnens Idrætsefterskole kl. 13-16:30 
Vi fordeler dagsordenspunkterne imellem os.  
HE udsender brev til deltagerne. 
 
Pensionsmøde 
15. marts Koldingegnens Idrætsefterskole kl. 17-19:30 
Foreløbigt 29 tilmeldte 
HE sørger for kontakten til skolen 
 
Generalforsamling 
Vi vil gerne afvikle kravopstillingsmøde før generalforsamlingen. 
Monica Lendal Jørgensen leder mødet. 
Indkaldelsen skal ud inden 13. marts 
Vi inviterer med link til NemTilmeld, som til pensionsmødet. 
Vi laver 1. indkaldelse. 

 
 

3. Økonomi 
Årsafslutning og revision 
Der er gennemført revision. 
Regnskabet er godkendt uden påtegning. 
Da vi højst må have 150.000 på kontoen, skal vi tilbagebetale 6.000 kr. til hovedforeningen. 
Der er brugt færre penge end budgetteret. Det er ønskeligt, at der bliver brugt flere penge på arran-
gementer for tillidsvalgte og medlemmer. 
 
Forslag til budget -18 
Vi gennemgår forslag til budget 2018  
Her indregnes øgede udgifter og tilskud til ny kredsstruktur. 
Der bruges meget få penge på klubmøder. De afsatte 60 kr. pr. medlem skal betragtes som en rette-
snor. 
Vi har nedprioriteret medlemsmøder, da vi har erfaring for, at der ikke møder ret mange op. Til gen-
gæld har vi stor succes med vores TR-træf, som vi gerne vil fortsætte med. 
Der budgetteres med et mindre underskud, som sikrer en formue på ca. 100.000. 
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4. Organiseringsstrategi 
Der er opbakning fra sekretariatet, til at Josua holder hvervemøde for de kristne skoler. 
Der rykkes for et brev, som vi kan udsende til ikke-medlemmer på skoler uden TR. 
Der er ikke opbakning til et hvervemøde for ansatte på tyske skoler. 
FSL undersøger, hvordan de kontakter GEW, når dobbeltorganiserede medlemmer melder sig ud af 
FSL. 
Vi er pt 1007 medlemmer i kredsen. 
 

 
5. Netværk 

Der holdes møder i alle netværk på Træffet 
Der har været møde i netværk for tyske skoler. Der diskuteres fortsat særlige feriedage. 
Næste møde d. 27. april. 
 

 
6. Seneste nyt fra FSL centralt og kreds 4 

Lønmøder: 
HE deltager på møderne i Kolding, Billund og Sønderborg. 
FTH deltager i Esbjerg 
Der er lang venteliste til mødet i Kolding. 
Det er en udfordring, når folk melder sig til på Facebook. 
 
Vi tilmelder os alle lønmødet i Sønderborg. Forudgående KB- møde starter kl. 15:30. 
 

 
7. Evt.  

Intet 
 

Næste møde: 7. marts kl. 14:40 
 
Mødet sluttede kl. 18:50 

 


