
 

 
 

KB-referat 

 
2020, 21.04 

Referent: LM 
 
 
 

KB-møde mandag d.21.04. 2020 kl. 14:00 på Teams 
 
Deltagere: 
Hans Erik Hansen (HE) 
Finn Trond Hansen (FTH) 
Inga Fries (IF) 
Torben Hansen (TH) 
Lene Mikkelsen (LM) 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Status for KB, Kreds 4 og FSL  

3. Seneste nyt fra FSL. Kommende HB-møde 

4. Evaluering af TR-Træf 20.02. – 21.02. 

5. Kommende arrangementer 

a) Kredsgeneralforsamling / kravopstilling 

b) TR5 på VGIE 16.04. 

c) Møde om hviletid for efterskolelærere 

d) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP  

e) TR1 næste skoleår 

6. Årets fokuspunkter 

a. Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

b. Kontakt med TR ´er 

c. Organisering 

7. Netværk 

8. Seneste nyt fra kreds 4 

9. Økonomi 

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

 
 

2. Status for KB, Kreds 4 og FSL  

HE deltager senere i dag i orienteringsmøde for 4. årgangs lærerstuderende. 

Der er ikke nogen henvendelser til kredsen fra medlemmer ang. corona-situationen. 

Sekretariatets personale er tilbage på kontorerne, enkelte arbejder dog stadig hjemmefra. 

 
 

3. Seneste nyt fra FSL. Kommende HB-møde 

Ang. undersøgelse af årsager til, at tillidsrepræsentanter stopper: Er der noget, kredsbestyrelserne 

kan gøre, for at fastholde TR i funktionen? 

Vi bemærker, at der lægges op til et medlemsarrangement med Mette Rix om forældresamarbejde. 

Det kunne fx være indholdet på næste skoleårs Gram-møde. 

 

 
4. Evalueringer: 

TR-træf 20.02. – 21.02.  

Vi vurderer, at det var et vellykket arrangement 

Det var dejligt med så mange deltagere. 

De tyske skoler kunne godt tænke sig at starte tidligere den første dag og slutte til middag den sidste 

dag. 

Der var lidt uklarhed om kørselsgodtgørelse til deltagere fra andre kredse på GDPR-kurset. 

 
 

5. Kommende arrangementer 

a) Kredsgeneralforsamling / kravopstilling 

Når der er ganske særlige grunde kan man juridisk indkalde med 2 ugers varsel. Det skal efterføl-

gende behandles som en efterretningssag på kommende repræsentantskabsmøde. 

Vi skal først indkalde til generalforsamling, når vi er sikre på, at kunne afvikle den. 

Vi holder d. 5. maj åben til et evt. ekstraordinært KB-møde, så vi kan planlægge GF, hvis der luk-

kes op for større forsamlinger efter d. 10. maj. 
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a) TR5 på VGIE d. 16.04.2020 

Vi afventer, hvornår der bliver mulighed for at mødes igen. 

 

 
b) Møde om hviletid for efterskolelærere 

Vi skriver til de 2 tilmeldte, at mødet er aflyst. 

Vi drøfter muligheden for at gennemføre mødet på nettet, da vi faktisk synes, det er vigtigt, at det 

afvikles inden sommerferien. FTH undersøger, om det kan lade sig gøre. 

 
 

c) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP  

Vi håber at kunne afvikle mødet i efteråret, men det kan skydes til næste forår, hvis arrange-

mentskalenderen bliver for booket. 

 
 

d) TR1 næste skoleår. 

Sted: Kongeådalens Efterskole 

Tid: tirsdag d. 25. august kl. 13-17 

 

 

6. Årets fokuspunkter 
a) Kontakt til skoler med mange medlemmer uden TR 

 

 

b) Kontakt med TR ‘er  

 

 

c) Organisering  

Både foreningen og kreds 4 har det højeste medlemstal nogensinde. 

 

 
7. Netværk 

Der har ikke været nogen aktivitet. 

Måske kunne vi fremover afvikle nogle netværksaktiviteter på nettet.  Måske er det lettere at samle 

folk, når de ikke skal ud og køre. 
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8. Seneste nyt fra kreds 4 

Velkommen til ny TR på Filskov Friskole, Minna Steenhoff og ny TR på Eckersberg Friskole, Anja 

Berg Mariager. 

 

 
9. Økonomi 

Der er kommet oversigt over 1. kvartal. 

Der er lidt uklarhed med budgettallene, da vi ikke har fået vedtaget et revideret budget, fordi general-

forsamlingen ikke har været afholdt. 

 

Der er en TR-udgifter til Træffet på 100.000 kr. 

Udgifterne til AMRs deltagelse er bogført under medlemsudgifter. 

I øvrigt er der ingen udgifter lige nu. 

 

 
10. Evt. 

Intet 

I 

 

Næste KB-møde: d. 18.05. 

 
Mødet sluttede kl. 15:30  
 
 
 


