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KB-møde tirsdag d. 8.12. 2020 kl. 15:40 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. Det kommende års arrangementer 

a) TR-træf d. 24.-25/2 2021 

b) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP. Skanderup Efterskole d. 3/3 2021 

c) TR-E Kongeådalens Efterskole d. 17/3 2021 

d) Kredsgeneralforsamling d.7/4 2021 Agerskov Ungdomsskole? 

e) Medlemsmøde på Gram Slot d. 22/4 2021 

f) TR5 Sundeved Efterskole d. 4/5 2021 

3. Årets fokuspunkter 

a) Organisering 

b) Opgørelse af arbejdstid 

4. Netværk 

5. Seneste nyt fra kreds 4 og FSL centralt 

6. KB-suppleanter på Teams 

7. Økonomi 

8. Evt.  

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 
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2. Det kommende års arrangementer 

a) TR-træf d. 24./25.02.-21 

Det er tvivlsomt, om vi kan gennemføre på fornuftige vilkår, nu da forsamlingsloftet er 10 til og 

med d. 28. februar. 

FTH foreslår lokale møder for mindre grupper / netværksmøder de 2 dage. 

HE afbestiller oplægsholderne og undersøger, om nogle af oplæggene kan laves som videopræ-

sentationer/ webinar. 

LM afbestiller HKC og undersøger, om der er mulighed for alternative datoer i foråret, evt. fre-

dag/lørdag eller en enkelt dag. 

 

b) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP. Skanderup Efterskole d. 3/3 2021 

Vi venter med detailplanlægning. 

Vi kan nok ikke holde mødet på en skole. 

Vi kunne fx benytte Sportshotellet i Vejen. 

 
c) TR-E Kongeådalens Efterskole d. 17/3 2021. 

Vi kan nok heller ikke holde dette møde på en skole. 

 

d) Kredsgeneralforsamling d.7/4 2021 Agerskov Ungdomsskole? 

Vi skal indkalde til generalforsamlingen d. 23.02. 

Vi skal i gang med indbydelse og budget. 

Der skal aftales møde med revisorerne. Vi afventer regnskabet fra sekretariatet. 

 

e) Medlemsmøde på Gram Slot d. 22/4 2021 

Alt er på plads.  

 

f) TR5 Sundeved Efterskole d. 4/5 2021 

Datoen er usikker, da TR4 sandsynligvis bliver udsat. 

 

 

3. Årets fokuspunkter 

a) Organisering 

Der er sket et lille fald i medlemstallet. 

Der kommer nye medlemmer på nogle af de skoler, hvor der er et stort potentiale. 

Mange af de nyindmeldte er nyansatte. 

 

b) Opgørelse af arbejdstid 

Der forhandles fortsat om implementering af kommuneaftalen. 

Der slipper ikke mange informationer ud. 
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4. Netværk 

Der har været afholdt et møde i efterskolenetværket på Teams. 

Der var 6 deltagere. Det var stort frafald i forhold til antal tilmeldte.  

Der blev talt om Corona-udfordringer. 

Det er svært at skabe de personlige relationer på et online møde. 

 

Det tyske netværk mødtes på Teams d. 24.11. 

Der blev talt om Corona-situationen. 

Den decentrale løn udbetales nu. 

Der skal vælges ny fælles-TR på januar-mødet. 

 
5. Seneste nyt fra kreds 4 og FSL centralt 

Velkommen til ny TR på Åbæk Efterskole 

 

Der er udarbejdet en rapport om tillidsrepræsentanternes trivsel. 

Hvad kan vi i kredsbestyrelsen gøre for at støtte tillidsrepræsentanter, som har det svært? 

Man kan håbe, at den kommende aftales fokus på samarbejde vil gøre TR-ens arbejde lettere.  

Vi er i kontakt med alle nye tillidsrepræsentanter. 

Vi kunne mere systematisk gennemgå forholdene på de enkelte skoler forud for TR-træf og netværks-

møder. 

Vi undrer os over, at TR nogle steder ikke er medlem af samarbejdsudvalg. Der bør måske gøres en 

indsats for at kommunikere, at TR bør være medlem af bestyrelsen uden stemmeret. 

 
6. KB-suppleanter på Teams 

Suppleanterne er oprettet på Teams. 

Vi ved ikke, om de læser med. 

 

 

7. Økonomi 

Der er brugt meget mindre på kørselsudgifter, generalforsamling, TR-møder og medlemsmøder. 

Der forventes et overskud på 85.000. 

I det kommende år udbetales 610.000 i kredstilskud, hvor vi har budgetteret med 600.000. 

 

Alle kredse vil komme til at sende penge tilbage til hovedforeningen. 

Foreningen vil se med milde øjne på et evt. overtræk pga. forøget aktivitet det kommende år. 
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8. Evt. 

Kredsbestyrelsen ønsker alle medlemmer glædelig jul og godt nytår. 

 
 

Næste KB-møde: d. 10.01.2021 

 
Mødet sluttede kl. 17:25  
 
 


