
 

 
 

KB-referat 

 
2020, 04.02. 
Referent: LM 

 
 
 

KB-møde mandag d.04.02. 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. Økonomi 

9. Evt.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

KB-referat 

 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt 
 

 

2. Seneste nyt fra FSL  

Vi drøfter diverse punkter fra dagsordenen til det kommende HB-møde. 

 
3. Evalueringer: 

Der har ikke været arrangementer siden sidste møde. 

 
4. Kommende arrangementer 

a) TR-træf 

Vi får styr på de sidste praktiske forhold: 
HE laver inddelingen til netværksmøderne  

TH udsender deltagerliste og link til hæftet ”På forkant” 

HE medbringer bøger ”Arbejdsforhold på de frie skoler”. 

Der er også vanddunke til uddeling til alle deltagere klar på HKC. 

LM hænger en invitation på døren. 

LM medbringer deltagerliste til døren til inddeling i quizhold. 

TH afvikler quizzen. 

LM bestiller 2 retter mad og 2 glas vin + en hyggevogn til aftenunderholdningen. 

FTH sørger for fællessange og pianist. 

HE undersøger, hvordan vi registrerer deltagere i GDPR-kurset. 

Vi laver bordkort til middagen. 

 
b) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP 

Der er p.t. 24 tilmeldte. 

De fordeler sig jævnt mellem tjenestemandspension og LP. 

TH sender en reminder ud i slutningen af vinterferien. 

 

c) Kredsgeneralforsamling 

TH sender invitation til alle medlemmer inden d. 12.02. 

 
d) TR5 på VGIE d. 16.04.2020 

Intet nyt 
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e) Møde om hviletid for efterskolelærere 

28. april kl. 13:00 

Stedet er endnu ikke helt faldet på plads. 

 

 
 

5. Årets Fokuspunkter 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

 

b. Kontakt med TR ‘er  

 
c. Organisering  

Medlemstallet er svagt faldende. 

 

. 
6. Netværk 

Det tyske netværk har haft møde d. 22.01. Indholdet blev omtalt på sidste møde. 
 

 
7. Seneste nyt fra kreds 4 

Intet 

 
 

8. Økonomi 

FTH har lavet et ændringsforslag til budget 2020, som også fungerer som budget 2021. 

 
 

9. Evt. 

Intet 

 
 

Næste KB-møde: d. 17.03. 2020 

 
 

Mødet sluttede kl. 17:20  
 
 


