
 
 

KB-referat 

 
2019, 08.01 

Referent: LM 
 
 
 

KB- møde tirsdag d.08.01. 2019 kl. 14:00 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. Seneste nyt fra FSL centralt og gennemgang af dagsordenen til det kommende HB-møde 

3. Kommende arrangementer 

a. Netværksmøde d. 29.01. 2019 

b. TR-træf d. 27.02. – 28.02. 2019 

c. Møderne om arbejdstid 

d. TR5 og Pensionsmøde d. 20.03. 2019 

4. Årets fokuspunkter 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

b. Kontakt med TR ‘er 

c. Organisering 

5. Netværk 

6. Seneste nyt fra kreds 4 

7. Økonomi 

8. Evt.  

 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt 
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2. Seneste nyt fra FSL centralt og gennemgang af dagsordenen til det kommende HB-møde 

Vi gennemgår dagsordenen for kommende HB-møde. 

Samtaleark til møde med nye kolleger er blevet oversat til tysk. 

 

 
3. Kommende arrangementer 

a. Netværksmøde d. 29.01.2019 

Der er foreløbigt 15 tilmeldte. 

Fristen for tilmelding er d. 15. januar. 

HE kontakter herefter inviterede, som ikke har svaret. 

 

b. TR-træf d. 27.02. – 28.02. 2019 

Der er mange tilmeldte – i øjeblikket 12 på venteliste. 

Da nogle ikke ønsker at overnatte, kan vi på nuværende tidspunkt netop rumme alle. 

HKC kan love os de 40 værelser, vi har reserveret + 4 senge i Lærer Andersens Hus.  

Vi får evt. et par værelser mere stillet til rådighed. 

Vi vil invitere suppleanter til deltagende TR ‘er, på betingelse af, at de kan overnatte sammen. 

TH laver en særskilt invitation til dem. 

Vi planlægger aftenprogrammet på næste KB-møde. 

 

c. Møderne om arbejdstid 

Der er 19 tilmeldte i Vejen og 13 i Sønderborg. 

 

d. TR5 og Pensionsmøde d. 20.03. 2019 

LM har lavet en invitation, som lægges på hjemmesiden. 

HE sender den til målgruppen (57+) 

TH laver en tilmelding i NemTilmeld. 

Tilmeldingsfrist: 11. marts. 

 

 

 
4. Årets fokuspunkter 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 
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b. Kontakt med TR ‘er 

Vi når at være i kontakt med langt de fleste TR ‘er i løbet af året. 

 
c. Organisering 

Medlemstallet er stagneret, men det dækker over udmeldte pensionister og flere almindelige medlem-

mer. 

 

Hvad gør vi for at fastholde medlemmer? 

Alle nye medlemmer bliver ringet op. 

Vi sender fødselsdagskort ved runde fødselsdage. 

Vi holder medlemsmøder med et underholdende, relevant indhold. Vi er på udkig efter den rette fore-

dragsholder til 2019/20 

Idé: Et møde for nye medlemmer. Vi undersøger erfaringer fra andre kredse. Hvad skulle indholdet 

være? 

 

 

 

5. Netværk 
Intet nyt. 
 

 
 

6. Seneste nyt fra kreds 4 

Reklamekuglepenne og roll-up er leveret. 

KB har fået trøjer med FSL-tryk. 

 

Velkommen til ny TR på Grænseegnens Friskole: Christian Steinbrich. 

 

 

7. Økonomi 

Der er revision af regnskab 2018 d. 16. januar. 

 

 

8. Evt. 

Intet 
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Næste KB møde: d. 05.02. kl. 14:00 på Haderslev Realskole 
 
Mødet sluttede kl. 17. 

 
 

 


