
 
 

KB-referat 

 
2019, 05.02 

Referent: LM 
 
 
 

KB- møde tirsdag d.05.02. 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. Evaluering af afholdte arrangementer 

a) Møderne om arbejdstid 

b) TR-netværksmødet 29.01. på DS Tingleff 

4. Kommende arrangementer 

a. TR-træf d. 27.02. – 28.02. 2019 

b. TR5 og Pensionsmøde d. 20.03. 2019 

c. Kredsgeneralforsamling d. 24.04. 

5. Årets fokuspunkter 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

b. Kontakt med TR ‘er 

c. Organisering 

6. Netværk 

7. Seneste nyt fra kreds 4 

8. Økonomi 

9. Evt.  
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1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt 

 
 

2. Seneste nyt fra FSL centralt og gennemgang af dagsordenen til det kommende HB-møde 

Vi gennemgår dagsordenen for kommende HB-møde. 

Vi drøfter TR’ernes psykiske arbejdsmiljø. 

Vi drøfter opgaveoversigter og arbejdstidsopgørelser. 

Vi drøfter lokalt aftalte seniorordninger. 

 
3. Evaluering af afholdte arrangementer 

 
a. Møderne om arbejdstid 

Det har været nogle gode møder. Gode oplæg. KB har fået talt med almindelige medlemmer. 

Vi forsøger at gætte på, hvorfor tilslutningen har været mindre end ved de tilsvarende lønmøder for 

nogle år siden: 

Arbejdstid er ikke så konkret som løn, men KB vil understrege, at arbejdstidsopgørelserne er meget 

vigtige. 

 

b. TR-netværksmøde d. 29.01. på DS Tingleff 

Tak til Kerstin for et fint arrangement. 

Godt oplæg. 

På TRæffet drøfter vi med de øvrige netværk, om oplægget kan bruges her, eller om det skal have et 

twist i retning af indgåelse af lokalaftaler.  

Det ovevejes at lave et møde for efterskolerne om, hvordan VIGGO bruges bedst muligt til registrering. 

 
4. Kommende arrangementer 

a. TR-træf d. 27.02. – 28.02. 

Vi gennemgår deltagerlisten. 

Der er rigtig mange deltagere. 

FTH står for fællessang. Vi starter med foreningssangen. Linedanser til torsdag morgen.  

Aftenunderholdning: HE spørger Tue Rabenhøj, om han vil underholde med lidt fællessang. 

Vi laver ”Kængurunavn”. 

HE laver netværksinddeling. 

TH udsender en reminder d. 19.02. 
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b. TR5 og Pensionsmøde d. 20.03. 

HE sender en invitation til TR5. 

Der er foreløbigt 7 tilmeldinger til pensionsmødet. 

Detailplanlægning på næste møde. 

 

c.  Kredsgeneralforsamling d. 24.04. 

LM har lavet en invitation og en 1. indkaldelse, som lægges på hjemmesiden. 

I vinterferien sender TH en invitation til alle medlemmer. 

 

5. Årets Fokuspunkter 

 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

 

b. Kontakt med TR ‘er 

Det går rigtig godt. 

Efter Træffet, vil det være ganske få, som vi ikke har været i kontakt med i dette skoleår. 

 

c. Organisering 

Medlemstallet er nogenlunde stabilt, men det dækker over færre pensionister og ledige og flere almin-

delige medlemmer. 

 

6. Netværk 
Det tyske netværk har møde d. 04.04. og d. 31.05. med Uffe Rostrup. 
Efterskolenetværket skal arbejde med hviletid. 

 
 

7. Seneste nyt fra kreds 4 

HE og IF skal på skolebesøg på DS Apenrade d. 19.02. 

 
8. Økonomi 

Vi gennemgår regnskabet 2018. 

Vi har ramt vores budget ganske pænt. 

Vi har betalt 10.000 kr. tilbage til hovedforeningen. 

Vi skal have lavet et budget 2020 og evt. et revideret budget 2019. 

Træf 2019 bliver dyrere end normalt pga. mange deltagere. 
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9. Evt. 

Intet. 

 
Næste KB-møde: d. 12.03. kl. 14:00 på Haderslev Realskole 
 
Mødet sluttede kl. 17: 25 

 
 

 


