KB-referat

2021, 26.01
Referent: LM

KB-møde tirsdag d. 26.01. 2021 kl. 15:00 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. Det kommende års arrangementer
a) TR-træf d. 24.-25.02.
b) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP. Kongeådalens Efterskole d. 03.03.
c) TR-E Kongeådalens Efterskole d. 17.03.
d) Kredsgeneralforsamling d. 07.04. -21 Agerskov Ungdomsskole?
e) Medlemsforedrag Gram Slot d. 22.04.
f) TR5 Sundeved Efterskole d. 04.05.
3. Årets fokuspunkter
a) Organisering
b) Opgørelse af arbejdstid
4. Netværk
5. Seneste nyt fra kreds 4 og FSL centralt
6. Økonomi
7. Evt.
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

2. Det kommende års arrangementer
a) TR-træf d. 24.-25.02
Vi har udsat Træffet til d. 15. – 16. april.
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Vi har indhold nok. Vi laver det endelige program på mødet d. 23.02 under hensyntagen til udviklingen
i Corona-situationen og øvrige arrangementer.
b) Pensionsmøde for P25, Efterlønskassen og LP. Kongeådalens Efterskole d. 03.03.
Sekretariatet vil gerne holde pensionsmødet online. Vi afventer svar fra LP, om de også kan afvikle
online.
Vi inviterer medlemmer fra 58 år og op.
Tilmelding sendes ud før vinterferien.
c) TR-E Skanderup Efterskole? d. 17.03.
Kurset kan afvikles som webinar.
Vi overvejer, at flytte det til Træffet d. 15. eller 16. april, i håb om, at det kan afvikles fysisk.
HE undersøger, om det er muligt, hvis ikke holder vi fast i datoen med starttidspunkt: 15:30.
d) Kredsgeneralforsamling d. 07.04. Agerskov Ungdomsskole?
Vi ønsker ikke at afholde mødet på en skole.
FTH undersøger muligheden for et hotel eller konferencelokale i Agerskov.
Tilmelding på NemTilmeld i uge 6. 1. indkaldelse lægges på nettet snarest.
e) Medlemsforedrag på Gram Slot d. 22.04.
Intet nyt
f) TR5 Sundeved Efterskole d. 04.05.
Det er endnu usikkert, om de forudgående uddannelsesmoduler er gennemført på dette tidspunkt.

3. Årets fokuspunkter
a) Organisering
Der er ikke ret mange indmeldelser for tiden.
b) Opgørelse af arbejdstid
Det er vigtigt at holde styr på arbejdstiden i denne tid med fjernundervisning og aflysninger.

4. Netværk
Det tyske netværk har haft møde d. 12.01. Der blev talt om Corona-situationen og den nye arbejdstidsaftale.
Efterskolenetværket holder møde i morgen på Teams.
Vi holder netværksmøder d. 24.02. forud for orienteringsmødet. Vi indkalder hvert vores møde.
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5. Seneste nyt fra kreds 4 og FSL centralt
Der afholdes online orienteringsmøde om den nye arbejdstidsaftale for TR´er d. 24.02. kl. 16-18. Sekretariatet indkalder. Tilmelding på NemTilmeld.
Der indkaldes også til virtuelle orienteringsmøder for medlemmer lidt senere.

6. Økonomi
FTH har lavet et forslag til budget 2022. Udgiftsniveauet i budget 2021 fastholdes. Det vil resultere i et
overskud på ca. 10.000 kr.
Vi diskuterer, om vi skal revidere budget 2021, da vi forventer at holde 2 Gram-møder, men der skønnes at være plads i budgettet, da kørsels- og mødeudgifter i øjeblikket er mindre end normalt.
Revision d. 25.02.
7. Evt.
Intet
Næste KB-møde: 23.02. kl. 15:30 på Teams
Mødet sluttede kl. 16:45

