
 

 
 

KB-referat 

 
2021, 23.03. 
Referent: LM 

 
 
 

KB-møde tirsdag d. 23.03. 2021 kl. 13:00 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. Evalueringer 

a) Pensionsmødet d. 03.03. 

b) Orienteringsmøderne om OK21 

3. Det kommende års arrangementer 

a) Kredsgeneralforsamling d. 07.04. kl. 17:00 på Teams 

b) TR-træf d. 15. – 16.04. 

c) Medlemsforedrag Gram Slot d. 22.04. 

d) TR5 Sundeved Efterskole d. 04.05. 

4. Årets fokuspunkter 

a) Organisering 

b) Opgørelse af arbejdstid 

5. Netværk 

6. Seneste nyt fra kreds 4 og FSL centralt 

7. Økonomi 

8. Evt.  

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 
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2. Evalueringer 

a) Pensionsmødet d. 03.03. 

Det var et godt møde. Det var lidt langt. Måske kunne afsnittet om seniorordninger udgå, da det ikke 

er rettet imod medlemmer. 

Fremover afholdes mødet lige år i lige kredse og ulige år i ulige kredse. 

LP lægger op til at lave online møder fremover. 

 
b) Orienteringsmøder om OK21 

Der var mange positive tilbagemeldinger under og efter mødet. 

 
 

3. Det kommende års arrangementer 

a) Kredsgeneralforsamling d. 07.04.  kl. 17:00 på Teams 

Der er styr på arrangementet.  

TH lægger dagsorden og bilag på hjemmesiden inden midnat. 

Vi overvejer at sende beretningen ud før mødet. 

 
b) TR-træf d. 15. – 16.04 

Der er pt 21 TR og 5 AMR tilmeldt. 

Efter de sidste udmeldinger er vi nødt til at aflyse arrangementet i fysisk form. 

TR6 aflyses 

Seniorordninger torsdag 13-15 gennemføres online 

Netværksmøder torsdag 15: 30 – vi opretter selv vores møder 

TR-E fredag 9 – 12 gennemføres online 

Lokalaftaler fredag 13-14:30 gennemføres online 

TH udsender ny tilmelding på NemTilmeld  

Vi vil sende noget sødt til deltagerne. FTH undersøger mulighederne. 

.  

 

c) Medlemsforedrag på Gram Slot d. 22.04 

Vi gennemfører online 

22.04. 15:30 – 17:30 

TH laver tilmelding. 

 
d) TR5 Sundeved Efterskole d. 04.05. 

Der er usikkerhed om, hvorvidt vi må afholde kurset på dette tidspunkt af hensyn til restriktioner. 

Vi overvejer at udskyde til uge 20. 

FTH undersøger et sted i det sønderjyske, hvor vi kan være. 
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4. Årets fokuspunkter 

a) Organisering 

Det er for tiden ikke muligt at følge med i ind- og udmeldelser. 

 

b) Opgørelse af arbejdstid 

Intet nyt 

 
 

5. Netværk 

Intet nyt 

 

 
6. Seneste nyt fra kreds 4 og FSL centralt 

Velkommen til ny TR på Oksbøl Friskole 

Der sker ikke ret meget i kredsen for tiden. 

 

 
7. Økonomi 

Der bliver ikke brugt penge på noget. 

 

 

8. Evt. 

Intet 

 
Næste KB-møde: 04.05.2021 

 
Mødet sluttede kl. 15:05 
 
 
 


