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Aalborg SV, 09.03-2022 

Ordinært Kredsbestyrelsesmøde 

På Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst 

Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 14.30   
 

 

Tilstede: Mette Saabye (MS), Allan Simonsen (AS), Sanne Stentoft (SS) og Lars Holm Jensen (LH). 
 

 

 

Dagsorden 
 

1. Formalia 

a. Velkomst samt godkendelse af referat og dagsorden 

b. Ordstyrer: AS 

c. Referent: SS 
 

Infopunkter - skriftligt: 
 

2. Kredsen siden sidst (BILAG-L) 

a. Antal medlemmer i kredsen v/LH 

Kreds 1 har 1259 medlemmer ultimo februar.  

b. Nye TR v/LH 

Orientering. LH kontakter nyvalgte og beder dem tilmelde sig TR-uddannelsen. 

c. Aftalte møder på skoler v/AS og LH 

Orientering. 

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

AS ringer til de nye medlemmer, der ikke har en TR. 

 
 

Politik: 
 

4. HB-dagsorden (BILAG-L) 

Gennemgang af relevante punkter.  

Kursuskataloget: Ideer til medlemsarrangementer: Ny lærer på en fri skole til de nye lærere.  

Evt. Pension og seniorordninger, Dine vilkår som højskolelærer. Nogle af kurserne kan evt. holdes online.  

Til tillidsvalgte: Problemernes Top 10, Personalepolitikker.  

 

 
 

Udvikling i kredsen: 
 

5. TR6/TR-træf/TRE/GF forår 2022 

a. Status 

Opgaverne til  TR6, TR-træf er fordelt tidligere.  

TR på træf får merchandise med hjem fra træffet. (Uddeles efter liste) 

b. Kredsens beretning (BILAG-L) 

Vi håber at få inspiration med hjem fra forsamlingen. Fx hvordan kommer vi mere ud på skoler? 

Gennemgang af hovedemnerne i beretningen. 

c. Dato for træf efterår 2022 

Foreløbig dato: Tirsdag 8/11 eftermiddag – 9/11.  

 

6. Diverse medlemsarrangementer - forår 2022 

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

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

c. Lønnen ind med skeer (Thy-Mors-Salling?)(BILAG-L) 

d. Trivsel og motivation i lærerfaget 

7. Henvendelse fra Børnehaveklasseleder i Aalborg. 

Der er ønske om et møde for børnehaveklasseledere i Aalborg. Det vil vi gerne støtte op om, så vi sender gerne en 

invitation ud, som børnehaveklasselærerne kan starte et netværk op.  

Kredsen giver et tilskud til kaffe til mødet.  

  
 

Drift: 
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8. Kredsbestyrelsen mener - oversigt (BILAG-L) 

Om generalforsamlingens afholdelse efter generalforsamling. Kommer til april.  

9. KB mener marts 

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

Lærernes Pension afholder seniormøde i Viborg d. 21. april 16.30-19.  

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

Ajourført.  

12. Økonomi v/AS (evt. BILAG-A) 

Revision er foretaget.  

13. Evt. 
 

Kommende mødedatoer: 
KB: tirsdag d. 15. marts 14.30 
TR6/GF/TR-træf: 22.-23. marts 

TR5: tirsdag d. 29. marts 9-15 

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 

KB: tirsdag d. 27. september 

TR-E/TR-træf: 8. -. 9. november 

KB: tirsdag d. 1. november 

KB: tirsdag d. 13. december 
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