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Aalborg SV, 14.08-2020 

Referat fra 

Ordinært Kredsbestyrelsesmøde 

På Kaffe Fair, Strandvejen 19, 9000 Aalborg 

Tirsdag den 18. august 2020 kl. 12.30-16.30 
 

 

 

Indkaldt: Mette Saabye (MS), Joan Aarup (JA), Allan Simonsen (AS), Sanne Stentoft (SS) og Lars Holm Jensen (LH). 

Afbud fra Sanne og Joan 
 
 

 

Dagsorden 
 

1. Formalia 

a. Velkomst samt godkendelse af referat og dagsorden 

b. Ordstyrer: AS 

c. Referent: MS 

d. Beslutningsprotokol 
 

Infopunkter - skriftligt: 
 

2. Kredsen siden sidst (BILAG-L) 

a. Antal medlemmer i kredsen v/LH 

En lille nedgang hen over sommerferien, grundet pensionerede lærere. Næste gang er der højst sandsynlig 

fremgang pga. nye lærere. 

b. Nye TR v/LH 

Kun 1 ny TR – Lars har kontaktet 

c. Aftalte møder på skoler v/JA og LH 

Ingen i kalenderen – Men vil forsøge at lave aftale med Friskolen i Karup/Kølvrå 

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

    18 nye medlemmer. Alle nye fra juli har TR. Så her skal vi ikke ringe. 
 

Politik: 
 

4. HB-dagsorden (BILAG-L) 

    Information om hvordan højskolerne bydes velkommen i kredsen, og hvordan at vi får flere organiseret. Gerne      

   mere end 50%, så der kan forhandles overenskomst. 
 

Udvikling i kredsen: 
 

5. Konstituering KB kreds 1 (fordeling af arbejdsopgaver) (BILAG-J) 

 Vi skal have set på vores funktionsbeskrivelser. Den bør revideres. Gerne et punkt på næste møde. Joan 

 undersøger hvad vi skal se på. 

 Formand og næstformand 

 Referent Sanne 

 Hjemmeside Mette 

 Økonomi Allan 

 AMR Mette 

6. Højskolerne i kreds 1 (BILAG-L) 

   

7. Målsætning for organisering i kredsen (BILAG-L) 

 Bilag gennemgået. Se bilag. Vi skal måske selv på TR-træf lave aftaler om skolebesøg.   

8. Kontakt til ny skole (BILAG-L) 

 Joan tager kontakt til Karup/Kølvrå – Allan deltager også gerne  

9. Revidering af kredsens faktablad (BILAG-L) 

 Faktablad og årshjul opdateret – lægges op på hjemmeside og Facebook 

 

10. Brug af Teams (drøftelse/sparring) 

 Al løs og fast foregår i chatten – når vi skriver til hinanden. 

 Messenger lukkes ned. 
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Drift: 
 

11. TR1 1. september (på Teams under TR-uddannelse) 

 På Scandic – deltagerantal 7 dage før 

 Lars sender det Power Point fra sidste år – ændringer sendes til Lars (PP lægger i mappen på teams) 

 Introduktion – Lars 

 Gensidige forvent – Joan 

 Hvad er en fagforening – Mette 

 FSL- struktur - Lars 

 Modtagelse - Sanne  

  

12. TR5 15. september (på Teams under TR-uddannelse)  

 Start kl. 9.00 – med morgenmad. 

 Velkomst  

 Gennemgang af planlægningskalenderen - Allan 

 Drøftelse af personlig plan for TR-arbejdet - Allan 

 Forventningsafstemning osv. - Joan 

 Hvordan er netværksarbejde - Lars 

 FSL-klub – Sanne 

 Jeopardy – Mette 

 Afslutning - Lars/Joan 

 Kursusbeviser - Lars/Joan 

  

13. TR-træf efterår 2020 

a. Oplæg til sparring 

Tirsdag eftermiddag, tid til Sparring, vælger sig ind i grupper 

Se bilag om kollegial sparring i små grupper – 10-15 stykker) 

Evt. hvordan vi hverver medlemmer på skolen – hvordan engagerer vi medlemmer på skolerne så de kommer til 

arrangementer (Lars) 

Hviletid (Allan) 

Hvad fylder som TR i hverdagen – stort og småt 

 

b. Valg af TR-E modul 

Vi skal vælge et modul fra kataloget. Onsdag fra 9.00 – 12.00 

Vi vælger seniorpolitik og seniorordninger 

 

14. Kredsbestyrelsen mener (BILAG-L) 

 Lars har lagt den ud fra august 

 Allan har lavet et forslag om fridøgn på efterskoler. Allan lægger det ud til september på Facebook og sender den 

 til Mette der lægger den på hjemmesiden 

  

15. Ajour/bladet, arrangementer/nyt fra K1 v/JA 

 Fremadrettet en fast procedure for hvad der skal i bladet. Alle vores arrangementer skal i bladet 

  

16. Kredshjemmesiden v/ (evt. BILAG-) 

 Mette kontakter Søren – for at finde ud af hvordan. 

 

17. Økonomi v/AS (evt. BILAG-A) 

 Budgettet er sendt til bogholderen 

 Penge til FSL klub kører pr. skoleår 

18. Evt. 

 Program til KB-seminar kommer snart 
 

Kommende mødedatoer: 

KB-seminar: onsdag-torsdag d. 26.-27. august - Allan afbud 

TR1: tirsdag d. 1. september 

TR5: tirsdag d. 15. september 

KB: tirsdag d. 29. september - Mette afbud 

TR-træf: tirsdag-onsdag d. 20.-21. oktober 

KB: tirsdag d. 10. november 

Pensionsmøde: tirsdag d. 24. november 

KB: tirsdag d. 8. december 

 

Venlig hilsen og vel mødt 

Joan Aarup og Lars Holm Jensen 

 

Referat: Mette Saabye Pedersen 
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