
 

 
 

KB-referat 

 
2020, 14.01 

Referent: LM 
 
 
 

KB-møde mandag d.14.01. 2020 kl. 14:50 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. Evalueringer 

4. Kommende arrangementer 

a) TR-træf d. 20.02. – 21.02. 

b) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP d. 19.03. på Skanderup Efterskole 

c) Kredsgeneralforsamling d. 25.03. 

d) TR5 på VGIE d. 16.04.2020 

e) Møde om hviletid for efterskolelærere 

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. Microsoft Teams – Afprøvning, test, spørgsmål / svar m.m. 

9. Økonomi 

10. Evt.  
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1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt 
 
 
 

2. Seneste nyt fra FSL  

Der er ikke noget HB- møde i januar. 

 

 

 

3. Evalueringer: 

Der har ikke været arrangementer siden sidste møde. 

 
 
 

4. Kommende arrangementer 

a) TR-træf 

Der er rigtig mange tilmeldinger til Træffet. En del ønsker ikke at overnatte.  

Vi tilbyder de resterende pladser til de tilmeldte TR-ers suppleanter. 

Der er kun 3 tilmeldte til TR6, så vi er desværre nødt til at aflyse. 

TH sender aflysning til deltagerne. 

HE aflyser underviseren og frokosten på HKC. 

 
 

b) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP 

TH sender invitationen ud snarest. 

Tilmeldingsfrist 4. marts. 

 

 

c) Kredsgeneralforsamling 

Tid og sted er bekendtgjort i Frie Skoler. 

Vi lægger 1. indkaldelse på hjemmesiden. 

Vi planlægger at udsende invitation omkring d. 1. februar. 

FTH laver budgetforslag 2020 til næste KB-møde. 

Monica bliver bedt om at være dirigent, og hun forestår kravopstillingsmødet. 

Der lægges op til, at der forud for GF afholdes kravopstillingsmøder på skolerne for at sikre en 

mere demokratisk proces. 
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d) TR5 på VGIE d. 16.04.2020 

Intet nyt 

 
 

e) Møde om hviletid for efterskolelærere 

Fællesmøde for TR og AMR på efterskoler. 

D. 28. april kl. 13 – 16. 

Vi arbejder stadig på et sted. 

Der er truffet aftale med en konsulent. 

TH udsender invitation efter Træffet. 

 

 

 

5. Årets Fokuspunkter 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

Simmersted Friskole har fået en TR. 

 

 
b. Kontakt med TR ‘er  

TR´erne melder sig flittigt til diverse arrangementer. 

 

 
c. Organisering  

Medlemssystemet fungerer ikke, så medlemstallene er ikke sikre. 

 

. 

 

6. Netværk 
Det tyske netværk har TR-møde d. 22. januar. 
D. 23. januar er der personalforumsmøde med deltagelse af TR, kontaktpersoner og skoledirektøren. 
Der skal bl. a. tales om fælles lokalaftale, opgaveoversigt og lønsedler. 
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7. Seneste nyt fra kreds 4 

Velkommen til ny TR´er på Simmersted Friskoler og på Efterskolen Epos. 

Vi har et mindre antal medlemmer, som stadig er registreret med skolekomadresser. Vi opfordrer til at 

få registreret en gyldig mailadresse. 

 
 

 

8. Microsoft Teams 

Hvad bruger vi de forskellige faner til? 

Chatten kan bruges til at holde videokonferencer. Virker bedst med hovedtelefoner. 

Vi bruger Generelt til debat. 

Dagsordener bruges til dagsordener og bilag til møder. 

Referater lægges under fanen Referater. 

Vi omdøber Kredsgeneralforsamling til Arrangementer og laver undermapper til invitationer. 

 

 
 

9. Økonomi 

Vi gennemgår regnskab 2019. 

Vi fik efterbetalt ca. 50.000 kr. i for lidt udbetalt kredstilskud. Vi ender med et overskud på ca. samme 

beløb, som vi har tilbagebetalt til hovedforeningen. 

Vi har 150.000 i reserve. 

Der er revision d. 9. marts. 

 

 

 

10. Evt. 

Intet 

 

 
 

Næste KB-møde: d. 04.02. 2020 på Haderslev Realskole 

 
Mødet sluttede kl. 17:45  
 
 
 


