
 
 

KB-referat 

 
2018, 13.03 

Referent: LM 
 
 
 

KB- møde tirsdag d. 13.03. 2018 kl. 14:00 Agerskov Ungdomsskole 
 
Deltagere: 
Hans Erik Hansen (HE) 
Finn Trond Hansen (FTH) 
Inga Fries (IF) 
Torben Hansen (TH) 
Lene Mikkelsen (LM) 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Evaluering af TR-træf 

3. Kommende arrangementer 

a) Pensionsmøde 13.marts 

b) TR5 12. 21. marts 

c) TR-E og generalforsamling 9. april 

4. OK18 og konfliktberedskab 

5. Seneste nyt fra FSL centralt og Kreds 4 

6. Evt.  

 
1. Dagsordenen blev godkendt 

 
 

2. Evaluering af TR-træf 
Gode tilbagemeldinger fra deltagerne.  
Dygtige foredragsholdere, relevante emner.  
Vi overvejer fremover at slutte kurset med en formel evaluering 
Det var godt med mere tid til netværksmøderne. 
Dejligt, at der også var nye folk med. 
. 



 
 

KB-referat 

Der er lagt billeder på hjemmesiden. 
Vi har booket on-to i uge 9 2018 
HE prøver at booke tilsvarende tidspunkt 2019 
 
 

3. Kommende arrangementer 
Pensionsmøde d. 13. marts 
31 tilmeldte. 
Der er styr på alt. 

 
 

TR5 d. 21. marts 
Vi aflyser kurset pga. heftig mødeaktivitet i forb. m. OK18 
Alt efter udviklingen i konflikten overvejer vi at lave et eftermiddagsarrangement senere på foråret. 
 
Ide: Man kunne afvikle TR5 på HKC om formiddagen forud for Træffet. Så kunne de nye TR´er blive 
introduceret til netværksarbejdet på Træffet. 

 
 

TR-E og generalforsamling d. 9. april 
Foreløbigt ikke ret mange tilmeldte til TR-E 
TH udsender reminder. 
 
Vi gennemgår 2. indkaldelse til GF18. LM lægger den på hjemmesiden inden d. 26.04. 
LM laver bilag 2 (regnskab 17) 
FTH laver bilag 3 (revideret budget 18 og budget 19) 
HE udsender 2. indkaldelse og bilag i en samlet pdf-fil til alle medlemmer. 

 
 

4. OK18 og konfliktberedskab 
HE laver en opdateret liste over kontaktadresser til netværkene og tager kontakt til kontaktpersoner. 
Har vi medlemmer på skoler uden TR eller KP? HE undersøger. 
Vi opfordrer TR´erne til at lave kontaktlister på egen skole. 

 
 

5. Seneste nyt fra FSL centralt og kreds 4 
FTH har været på skolebesøg på Adventure Efterskolen  
FTH har været til klubmøde på Billum Friskole. 
HE og IF har været på skolebesøg på Kværs Idrætsfriskole. 
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D. 14.03. afholdes hvervemøde på Agerskov Kristne Friskole sammen med Josua Christensen  
 
Ide: Vi tilbyder at lave et klubmøde for nye TR´er. 
 
. 

 

6. Evt.  
Velkommen til ny TR på Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole, Lise Lundsgaard Christen-
sen 
 
 

 
Næste KB møde: 15. maj kl. 14:45 på Haderslev Realskole 

 
Mødet sluttede kl. 16:00 
 
 

 


