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Ordinært Kredsbestyrelsesmøde 

På Kaffe Fair, Strandvejen 19, 9000 Aalborg 

Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 15.30-19.00 
 

 

 

Fremmødt: Joan Aarup (JA), Allan Simonsen (AS), Søren Brink Kristesen (SB) og Lars Holm Jensen (LH). 

 

Fraværende: Sanne Stentoft (SS). 

 
 

 

 

Dagsorden 
 

1. Formalia 

a. Velkomst samt godkendelse af referat og dagsorden 

b. Ordstyrer: AS 

c. Referent: SB 

 
 

Infopunkter - skriftligt: 
 

2. Kredsen siden sidst (BILAG-L) 

a. Antal medlemmer i kredsen v/LH  

i. 1174 medlemmer, det største nogensinde i kreds 1 

b. Ingen ny TR siden sidst. 

c. Aftalte møder på skoler 

i.  intern info v/LH 
 

3. Rundringning nye medlemmer og nye TR (BILAG-L) 
 

Politik: 
 

4. HB-dagsorden (BILAG-L) 

a. Ny tydeliggørelse af hvilke dokumenter der kan komme videre til KB-møder og hvilke der ikke kan. 

b. BH-klasseleder har andre vilkår end lærere, derfor vil der komme materiale ud til TR med info omkring dette, i 

håb om at dette kan forbedres. 

c. Kan og skal opgaver i KB præciseres. KB skal kontakte nystartede skoler, KB skal arrangere et 

medlemsarrangement årligt, KB skal via TR, være ansvarlig for organisering. KB skal holde styr på hvilke TR 

der er kontakt med og hvilke der ikke kommer til diverse arrangementer. 

d. FSL deltager i folkemødet med flere formål. Dels for at vise FSL frem, dels for at påvirke det politiske liv. Er 

man i HB eller KB, kan man som interesseret deltage. 
 

Udvikling i kredsen: 
 

5. Medlemskonkurrence på Facebook (BILAG-J) 

a. Pt. er der gode odds for at vinde medlemskonkurrencen. 

 
 

6. Kravopstillingsmøde marts/april 2020 

a. Kravopstillingsmøde til OK 21 er d. 21. april kl. 17.00-18.30 med efterfølgende spisning, på Hotel Scandic 

Aalborg Øst. 

 
 

7. Evaluering TR1 

a. Arrangement var fint, der justeres lidt i forhold til åbenhed for at stille spørgsmål efter hvert indlæg. 

b. Formen er god.  

c. Scandic var en fin ramme. 
 

 

Drift: 
 

8. TR registreringsark (BILAG-L).  

a. LH har oprettet regneark hvor TR’s aktiviteter i kredsen registreres. 

 
 

9. Foreningen mener (BILAG-L).  

a. SK retter dato 

 
 

10. FSL ”Grønspættebog” (papirudgave til KB).  

a. LH uddelt håndbogen 

 
 

11. Kredsøkonomi ifm. rep19 drøftet.  
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a. Vi viderefører KB’s politik fra foregående kort.  

b. Foreløbig er vi over 40 tilmeldt.  

c. KB giver tilskud til overnatning på optil 600 kr. (pris for Cabinn Odense inkl. Morgenmad) i forbindelse med 

Rep19. Dette gælder for de, der ifølge Google Maps har mere end 3 timers transport i bil).   

12. Ajour/bladet, arrangementer/nyt 

 

a. Vi opfordrer alle TR til at overveje om de har relevante events eller lignende der kan bringes bladet ”Frie 

skoler”. 
 

13. Kredshjemmesiden v/SB 

a. Se punkt 9. 

 
 

14. Økonomi v/AS 

 
 

15. Evt. 

a. Hvordan ordner vi samkørsel. Der undersøges muligheder. 

b. GDPR-kursus for TR er obligatorisk, dette bliver der fulgt op på fra hovedforeningen. 
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