
 
 

KB-referat 

 
2019, 09.09 

Referent: LM 
 
 
 

KB- møde mandag d.09.09. 2019 kl. 14:45 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  

3. Kommende arrangementer 

Det kommende års møder, kurser, arrangementer m.m., specielt 

a) TR1 d. 17.09. kl. 13 – 17 på Haderslev Realskole 

b) Medlemsforedrag d. 23.10. på Gram Slot 

c) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP 

d) TR-træf 

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.  
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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 kigger på udgivelsen ”Håndbog til et godt arbejdsliv på de frie skoler”. 

Den udleveres til alle nye medlemmer og ligger også elektronisk på hjemmesiden. 

HEH reklamerer for den i et nyhedsbrev. 

 

Vi gennemgår dagsordenen for det kommende hovedbestyrelsesmøde. 

 

 

 

3. Kommende arrangementer 

a) TR1 d. 17.09. kl. 13 – 17 på Haderslev Realskole 

Der er 11 deltagere. 

Madkundskabslokalet er reserveret. 

FTH står for sandwich, vand, kage og frugt. 

LM er forhindret. 

Vi gennemgår undervisningsmaterialet og fordeler opgaverne mellem os. 

 

b) Medlemsforedrag d. 23.10. på Gram Slot 

Det strømmer ind med tilmeldinger. 

 

c) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP 

Skanderup Ungdomsskole d. 19. marts kl. 16:30. 

FSLs konsulent og LP er engageret. 

LM lægger datoen i aktivitetskalenderen på hjemmesiden og laver en invitation. 

HEH reklamerer for LPs informationsmøde i Esbjerg d. 3. okt. I næste nyhedsbrev 

 
d) TR-træf 

TR6 torsdag formiddag 

FSLs konsulent for TR og AMR med udgangspunkt i hæftet ”På forkant” torsdag eftermiddag 
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Netværksmøder torsdag eftermiddag 

Kursus om GDPR fredag formiddag 

Sidste nyt fra foreningen v. formanden fredag efter frokost. 

 

Vi planlægger ikke at afholde et forrepræsentantskabsmøde. 

Vi vil opfordre TR´erne til at tage den skriftlige beretning op på klubmøder. 

 

 

 

4. Årets Fokuspunkter 

 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

 

b. Kontakt med TR ‘er 

 

c. Organisering 

Vi har fået 11 medlemmer mere siden august. Kredsen har nu 1152 medlemmer. 

 

 

 

5. Netværk 
Der er inviteret til møde i Netværk Nord d. 3. oktober. 
 
De tyske TR´er har haft møde med formanden. Det handlede bl. a. om rammeaftaler og arbejdstidsop-
gørelser. Det mundede ud i en planlagt orientering af skolelederne fra formanden. 
 
 
 

6. Seneste nyt fra kreds 4 

HEH og FTH besøger kredsens nye skole, Kvie Sø Efterskole, d. 1. oktober. 

 

 

 

7. Økonomi 

Der er intet nyt. 

Den kvartalsvise opgørelse fra sekretariatet kommer inden næste møde. 
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8. Evt. 

Intet 

 

 

 

Næste KB-møde: d. 08.10. kl. 14:50 på Haderslev Realskole 

 
Mødet sluttede kl. 17:15  
 
 
 
 
 


