
 

 
 

KB-referat 

 
2022, 01.03. 
Referent: LM 

 
 
 

KB-møde tirsdag d.01.03. 2022 kl. 16:00 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. Den kommende tids arrangementer: 

a) Generalforsamling 15/3 

b) Seniormøde 30/03 

c) TR5 5/4 St. Andst Efterskole 

d) TR6 19/4 Kongeådalens Efterskole 

3. Evaluering af TR-træf 

4. Årets fokuspunkter: 

a. Skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter 

5. Netværk 

6. Økonomi 

7. Seneste nyt fra Kreds 4 

8. Evt.  

 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
 

2. Den kommende tids arrangementer 

a) Generalforsamling 

Indkomne forslag og bilag sendes ud sammen med en beskrivelse af næstformandsvalget inden 

midnat. TH udsender 2. indkaldelse til alle på NemTilmeld med vedhæftede dokumenter. 

HEH aftaler forplejning med skolen og et lokale til kb-møde fra kl. 14:30 



 

 
 

KB-referat 

HEH tager kontakt til dirigenten og sørger for stemmesedler.  

Vi foreslår 2 stemmetællere fra Aabenraa Friskole. 

FTH tager FSL-flag, foreningssang, kuglepenne, lakrids og køresedler med. 

LM er referent. 

 

b) Seniormøde 

D. 30/03. på Skanderup Efterskole 

Foreløbigt 20 tilmeldte – flest med pensionsoptjening i LP 

TH udsender reminder. 

 

c) TR5 

d. 5/4 kl. 9–15 på St. Andst Efterskole 

Sekretariatet har lagt undervisningsmaterialer på Teams. 

Vi fordeler opgaverne på næste møde. 

HEH aftaler lokaler og forplejning med skolen. 

Afbud fra IF 

 

d) TR6  

d. 19/4 kl. 13-17 Kongeådalens Efterskole 

Sekretariatet har lagt undervisningsmateriale på Teams. 

Vi fordeler opgaverne på næste møde. 

FTH sørger for lokaler og forplejning. 

Afbud fra IF 

 
 

3. Evaluering af TR-træf 

Det var godt, at mødet blev gennemført fysisk. Der var som forventet en del frafald pga. Corona. 

Enkelte benyttede sig af muligheden for at deltage på Teams i dele af mødet. 

Mange var meget glade for TRE. En enkelt syntes det var for lidt konkret. 

”Problemernes top10” var stor succes. 

Netværksdelen var lidt for kort for nogle af netværkene (sikkert pga. arbejdstidsaftalen) 

LM kontakter HKC for datoer til næste år. Der er booket 40 værelser d. 23. – 24.02. 2023 

 
 

4. Årets fokuspunkter: 

Skolebesøg / organisering / tillidsrepræsentanter 
FTH har været på skolebesøg d. 27.02. 



 

 
 

KB-referat 

Der er aftalt skolebesøg 29.03. og d. 08.04. 
HE tager til orienteringsmøde for lærerstuderende i Haderslev. 
 
Sekretariatet og fælles-TR for de tyske skoler har gjort en indsats for at få valgt TR på flere tyske sko-
ler. Det har foreløbigt resulteret i en ny TR. 

 
 

5. Netværk 

Efterskolenetværket holder møde d. 07.04. på Teams. Emne: A21. 

 

 

6. Økonomi 

Der skal være revisionsmøde d. 07.03. 

 
 

7. Seneste nyt fra Kreds 4 

Velkommen til ny TR-er på Stepping Friskole og Frøslevlejrens Efterskole 

 

FTH tager på kursus (Mindre stress-færre sygedage) sammen med sin AMR. 

 
 

8. Evt. 

Vi planlægger afskedsmiddag med den afgående kredsbestyrelse d. 03.05. 

 
Næste KB-møde: 15.03. kl. 14:30 på Aabenraa Friskole 

 

Mødet sluttede kl. 18:00 


