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Hjørring, 18.03-2021 

 

Ordinært Kredsbestyrelsesmøde 

Virtuelt møde afholdt via Microsoft Teams 

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 14.00-16.30 
 

 

 

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

 

 

Referat: 
 

1. Formalia 

a. Velkomst samt godkendelse af referat og dagsorden 

Godkendt. 

b. Ordstyrer: JA 

c. Referent: SS 

d. Beslutningsprotokol 
 

Infopunkter - skriftligt: 
 

2. Kredsen siden sidst (BILAG-L) 

a. Antal medlemmer i kredsen v/LH 

Kreds 1 havde 1228 medlemmer februar 2021. 

b. Nye TR v/LH 

c. Aftalte møder på skoler v/JA og LH 

Information am aftalte møder. 

Infomøde på Læreruddannelsen i Skive man 8. marts 14-16  

Infomøde på Læreruddannelsen i Aalborg tir 6. april 14-17  

Infomøde på Læreruddannelsen i Hjørring ons 21. april 13-15   

 

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

Liste og tal følger senere, forsinket pga. nyt It-system. 

 
 

Politik: 
 

4. HB-dagsorden (BILAG-L) 

Informationspunkter. 

Orientering om fagpolitisk udvalgsarbejde. Fokus på arbejdstid og TR’s rolle. 

Orientering om uddannelsespakker til TR Ideer til TR-træf og et medlemsarrangement senere. 

 

 
 

Udvikling i kredsen: 
 

5. Ny kalender på hjemmesiden (BILAG-L) 

Orientering om, hvordan vi fremadrettet kan lægge ting ind i kalenderen. MS lægger tingene ind på hjemmesidens 

kalender fremadrettet. 

 

6. Kredsgeneralforsamling 

a. Status 

Der er få tilmeldt – og plads til flere.   

b. Infomøde torsdag 25. marts 

Kredsformænd og valgansvarlig KB-medlem.  

c. Beretning - redigering/behandling (BILAG-L) 

Joan laver oplæg til beretningen. Beretningen udsendes inden arrangementet.  

d. Kandidater (BILAG-L) 

Orientering. 

 

7. Diverse medlemsarrangementer - forår 2021 

a. Lærer i tilgængelighedens tidsalder 
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b. Seniormøde (BILAG-L) 

Der planlægges et fysisk møde, men med mulighed for online afvikling, hvis det bliver nødvendigt. 

c. Medlemsmøde om loyalitet  

Ovenstående er møder, der skal afvikles, når der er mulighed for det.  
 

Drift: 
 

8. KB mener - efterår 2021 (BILAG-L) 

Kredsbestyrelsen mener marts (BILAG-) 

AS og SS skriver indlæg om at skylde timer, når man kommer tilbage.  

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

10. Kredshjemmesiden v/ (evt. BILAG-M) 

11. Økonomi v/AS (evt. BILAG-A) 

Revision 8. April 2021. 

12. Evt. 

 

 
 

Kommende mødedatoer: 

KGF: onsdag d. 7. april 17-19 

Revision: torsdag d. 8. april 18-21 

KB: tirsdag d. 4. maj 15.30  

TR5: tirsdag d. 1. juni 9-15 
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