
 

 
 

KB-referat 

 
2021, 05.10. 

Referent: LM 
 
 

 

KB-møde tirsdag d.05.10. 2021 kl. 15:00 på Haderslev Realskole 
 
Deltagere: 
Hans Erik Hansen (HE) 

Finn Trond Hansen (FTH) 
Inga Fries (IF)  

Torben Hansen (TH) 
Lene Mikkelsen (LM) 
 

 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. HB-dagsordenen samt nyt fra Kreds 4 

3. Evaluering af TR 1 24/8 kl. 13:00 Hotel Norden, Haderslev og KB-seminaret 

4. Den kommende tids arrangementer: 

a) Medlemsmøde Gram Slot 27/10 

b) Repræsentantskabsmødet 

c) TR-træf 10.-11/2 2022 

5. Kontaktperson til kredsens arbejdsmiljørepræsentanter 

6. Årets fokuspunkter: 

a. Skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter 

7. Netværk 

8. Økonomi, herunder køb af merchandise 

9. Evt.  

 

 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
 

2. HB-dagsordenen samt nyt fra Kreds 4 

Vi gennemgår dagsordenen til det kommende HB-møde. 

Vi har opdaget, at ikke alle nyindmeldte figurerer på listerne fra sekretariatet. Det samme gælder med-

lemmer, der overflyttes fra en anden kreds. 
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3. Evaluering af TR 1 24/8 kl. 13:00 Hotel Norden, Haderslev 

Der var gode rammer til så stort et hold og god forplejning på Hotel Norden.  

Der var en god dynamik på holdet. 

KB-seminaret: 

IF var glad for at kunne være med på Teams. 

I nogle kredse kommer KB-medlemmer på besøg hos nyvalgte tillidsrepræsentanter.  

Det kunne vi måske overveje. 

 

4. Den kommende tids arrangementer 

 

a) Medlemsforedrag på Gram Slot d. 27/10 

TH sender reminder ud nu og en påmindelse til tilmeldte lige før mødet. 

IF og FTH kommer kl. 16:00. 

Kandidater til formands- og næstformandsvalget præsenterer sig kl. 16:30. 

Oplæg kl. 17:00 – 18:30. 

 

b) Repræsentantskabsmødet  

Der er foreløbig god tilslutning 

Kredsen giver et ekstra glas vin til middagen. 

 

c) TR-træf 10.-11/2 2022 

Torsdag 

 09:30 – 12:30: TRE Karsten Brask Fischer 

12:30 – 13:30 Frokost 

13: 30 – 15:30 for TR og AMR: Personalepolitik 

16:00 – 18:00 Netværksmøder 

18:45: Middag og aftenhygge (vi laver bordplanen) 

Fredag  

09:00 – 12:00 Problemernes top-10 

12:00 Frokost 

 

 

5. Kontaktperson til kredsens arbejdsmiljørepræsentanter 

Det er nu blevet et krav, at alle kredse har en kontaktperson til kredsens arbejdsmiljørepræsentanter. 

Det havde vi i forvejen. 

Det er FTH. 
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6. Årets fokuspunkter: 

a) Skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter 

Vi gennemgår listen over skoler uden TR . 

For at fremme valget af flere tillidsrepræsentanter overvejer vi at invitere medlemmerne på Als, 

som ikke har en TR, til middag. 

Kredsen har 1229 medlemmer.  

 
7. Netværk 

Det tyske netværk har haft møde d. 06.09. 

 

 

8. Økonomi, herunder køb af merchandise 

Der er netop kommet økonomioversigt for 3. kvartal.  

Der er foreløbigt meget få udgifter til kørsel. 

Vi forudser til gengæld større udgifter end budgetteret til medlemsmødet i oktober. 

Vi forventer overskud på årets regnskab. 

 

Der er mulighed for at bestille kalendere. 

På repræsentantskabsmødet undersøger vi, om der er interesse. 

Vi skal have flere kuglepenne. 

 

9. Evt. 

 
Næste KB-møde: 02. november 2021 kl. 16:30 på Teams 

 

Mødet sluttede kl. 17:45 


