
 

 
 

KB-referat 

 
2021, 02.11. 
Referent: LM 

 
 
 

KB-møde tirsdag d.02.11. 2021 kl. 16:30 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. HB-dagsordenen samt nyt fra Kreds 4 

3. Evaluering af Medlemsforedraget på Gram Slot d. 27/10 

4. Den kommende tids arrangementer: 

a) TR-træf 10.-11/2 2022 

b) Generalforsamling 

c) TR5 og TR6 

d) Seniormøde 

5. Årets fokuspunkter: 

a. Skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter 

6. Netværk 

7. Økonomi, herunder køb af merchandise 

8. Evt.  

 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
 

2. HB-dagsordenen samt nyt fra Kreds 4 

Hovedforeningen vil tilbyde en foredragsholder til medlemsforedrag 2022.  

Foredraget kommer til at tage udgangspunkt i, hvad der giver et godt arbejdsliv. 
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3. Evaluering af medlemsforedrag på Gram Slot 27/10 

92 tilmeldte. 

Det var et rigtig godt foredrag. 

Der burde måske være mere grønt til maden. 

Folk hyggede sig. 

 

 
4. Den kommende tids arrangementer 

 

a) TR-træf d. 10.-11/2 2022 

LM har trykt programmer. Vi lægger dem på bordene til repræsentantskabsmødet. 

Vi mangler en titel på TR efteruddannelsesmodulet. 

Vi sender indbydelser ud i december. 

Vi skal have tilmeldinger i hus inden jul. 

 

b) Generalforsamling 

15. marts kl. 17:00. 

HE undersøger, om vi kan være på Agerskov Ungdomsskole. 

HE spørger Monica, om hun vil være dirigent. 

 

c) TR5 og TR6 

TR5 d. 5. april kl. 09:00 – 15:00. 

HE undersøger, om vi kan være på St. Andst Efterskole. Alternativt Deutsche Nachschule. 

 

TR6 d. 20. april kl. 15:00 

HE undersøger, om vi kan være på Sundeved Efterskole. 

 

d) Seniormøde 

Vi foreslår d. 22 marts eller 29. marts 2022. 

TH undersøger, om vi kan være på Skanderup Efterskole. 

LP kontakter Britta og Lærernes Pension. 

 

 
5. Årets fokuspunkter: 

a) Skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter 

FTH og HE har været på skolebesøg for at afklare et evt. TR-valg. 

HE og IF tager på skolebesøg d. 18. november om OK21 og TR-valg. 
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6. Netværk 

Intet nyt. 

 

 

7. Økonomi, herunder køb af merchandise 

Regningerne fra medlemsarrangementet er ved at komme ind. 

Der afholdes klubmøder på skolerne igen. 

Økonomien har det stadig godt, så der er plads til at købe merchandise. 

Vi diskuterer evt. indkøb af kalendere til medlemmerne. FTH undersøger interessen herfor på repræ-

sentantskabsmødet. 

Kataloget over merchandise er ikke kommet endnu. 

Vi vender tilbage til det på decembermødet. 

 

 
8. Evt. 

Intet 

 
Næste KB-møde: 14.12. kl. 15:30 Haderslev Realskole 

 

Mødet sluttede kl. 17:40 


