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Aalborg SV, 28.04-2022 

Ordinært Kredsbestyrelsesmøde 

På Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst 

Tirsdag den 3. maj 2022 kl. 15.00 (kaffe og brød fra 14.30)  
 

 

Indkaldt: Mette Saabye (MS), Allan Simonsen (AS), Sanne Stentoft (SS) Claus Bruun Hosbond og Lars Holm Jensen (LH). 
 

 

 

Referat  
 

1. Formalia 

a. Velkomst samt godkendelse af referat og dagsorden  

Referat og dagsorden godkendt 

b. Ordstyrer: AS 

c. Referent: CBH 
 

Infopunkter - skriftligt: 
 

2. Kredsen siden sidst (BILAG-L) 

Infomøde Læreruddannelsen i Hjørring 20. april 

Infomøde Læreruddannelsen i Skive 27. april 16-18 

Orientering om besøg på skoler og kommende besøg 

 

a. Antal medlemmer i kredsen v/LH 

Medlemskabet er status qua  

 

b. Nye TR v/LH 

Ingen nye TR i sidste periode 

 

c. Aftalte møder på skoler v/AS og LH 

Orientering om  nye aftaler på skoler 

 

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

Det aftales i kreds at AS ringer til nye TR 
 

Politik: 
 

4. HB-dagsorden (BILAG-L) 

Kreds 1 foreslår at kredsen er aktivt i hvervning af medlemmer, hvis TR ønsker møde på de enkelte skoler. 

Vi har gode erfaringer med at komme ud som repræsentanter på skolerne 

 

Bilag 4.4b 

Vi diskuterede lønmøder i den kommende periode. Vi foretrækker mange fysiske lønmøder og enkelte online møder. Vi 

forestiller os, at geografisk ligges et møde i Brønderslev og Skive. 

 

Bilag 4 4.f 

Vi mener, at 10. klasse skal være et bredt almendannede tilbud for alle. 

 

 

Udvikling i kredsen: 
 

5. Evaluering TR6, GF, TR-træf/TRE og TR5 

På TR5 skal vi huske at forberede TR´erne til at deltage i Kredsgeneralforsamling efter endt TR6. 

Vi fastholder struktur for TR6 og efterfølgende GF og TR-E træf. Vi vender tilbage foreningen med input til materialet til TR6 

Positiv respons på, at afholde Generalforsamling og TR-træf sammen.  På KB møde i efteråret 2022, vil vi arbejde på at gøre 

beretningen digitalt, så den kommer på flere medier.  

Oplæg på TR-E træf var brugbart og generelt var træffet et godt møde. 
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Materialet TR5 skal opdateres. Indholdet og tidsplan er passende, og vi holder fast i mødet skal afholdes på Scandic Aalborg.   

6. Diverse medlemsarrangementer - forår 2022 

a. Medlemsmøde om Dekorum og loyalitet (evt. i forbindelse med TR-træf efterår 2022?) 

Mødet kommer på TR-træf 

 

b. Lån & Spar Bank (samarbejde med DLF?) 

c. Dine vilkår som højskolelærer - evt. som webinar? 

d. Pension og seniorordninger - forår 2023 

Kommer i kalenderen senere i dokumentet. 

 

7. Ny lærer på fri skole - samarbejde med efterskoleforeningen (BILAG-L) 

Vi hører hovedforeningen om FSL´s deltagelse i 3 dages kursus ”kursus for nye lærere” i efteråret 2022 

Lars tager kursusforslag med til HB 

 

8. TR-træf efterår 2022 (BILAG-L) 

Invitation sendes ud til TR´er 

 

9. Placering af TR1, TR5 og TR6 (BILAG-L) 

 

GF: tirsdag d. 7. marts kl. 17.00 -19.00 (Rold) 

TR6: tirsdag d. 7. marts kl. 12.00-16.30 

TR-E: tirsdag d- 7 marts kl. 19.00 og slutter d. 8 marts kl. 15.00 

TR1: tirsdag d. 13. september kl. 12.00 (frokost) – 17.00 

TR5: tirsdag d. 18. april kl. 9.00-15.00  

P25: Mette aftaler med Britta Juul Jensen 

 

 

10. TR-netværksarbejde i kreds 1 (BILAG-L) 

På TR træf i november opdateres liste med netværksarbejde og kontaktoplysninger i  kreds1 
 

Drift: 
 

11. Kredsbestyrelsen mener - oversigt (BILAG-L) 

12. KB mener maj 

 

MS skriver indlæg om kompetencefonden i LC 

 

13. Nyhedsbrev juni – drøftelse 

LH skriver indlæg 

 

14. Ajour/bladet, arrangementer/nyt fra K1 v/AS 

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

16. Økonomi v/AS (evt. BILAG-A) 

17. Evt. 

Afbud fra SS og MS 
 

Kommende mødedatoer: 
KB: tirsdag d. 3. maj 15.00 

KB: tirsdag d. 7. juni 

KB: tirsdag d. 23. august 

KB-seminar: onsdag d. 31. august - torsdag d. 1. september 

TR1: tirsdag d. 13. september kl. 12.00 (frokost) – 17.00 
KB: tirsdag d. 27. september 

KB: tirsdag d. 1. november 

TR-E/TR-træf: 22.-23. november 

KB: tirsdag d. 13. december 

GF: tirsdag d. 7. marts kl. 17.00 -19.00 (Rold) 
TR6: tirsdag d. 7. marts kl. 12.00-16.30 

TR-E: tirsdag d- 7 marts kl. 19.00 og slutter d. 8 marts kl. 15.00 

TR5: tirsdag d. 18. april kl. 9.00-15.00  

 

Venlig hilsen og vel mødt 

Allan Simonsen og Lars Holm Jensen 
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