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Aalborg SV, 21.09-2022 

Ordinært Kredsbestyrelsesmøde 

På Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst 

Tirsdag den 27. september 2022 kl. 12.30 (let frokost fra 12.00)  
 

 

Indkaldt: Mette Saabye Pedersen (MSP), Sanne Stentoft (SSS), Claus Bruun Hosbond (CBH) og Lars Holm Jensen (LHO). 

Afbud: Allan Simonsen (ALS) 
 

 

 

Dagsorden 
 

1. Formalia 

a. Velkomst samt godkendelse af referat og dagsorden 

b. Ordstyrer: MSP 

c. Referent: CBH 
 

Infopunkter - skriftligt: 
 

2. Kredsen siden sidst (BILAG-LHO) 

a. Antal medlemmer i kredsen v/LHO 

36 nye medlemmer siden sidst.   

b. Nye TR v/LHO 

Dispensation gives til TR´er på enkelte skoler. 

c. Aftalte møder på skoler v/ALS og LHO 

Møder er lavet 

 

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

AS er på sagen 
 

Politik: 
 

4. HB-dagsorden (BILAG-LHO) 

4.2e Glædelig lønudvikling, hvor vi er kommet nærmere folkeskolen. Der er der dog stadig er et mindre efterslæb. 

 

4.2e Det er påfaldende at medlemmerne begynder at nævne økonomi ift. At være medlem af en fagforening. I stedet for at               

hæve kontingent, burde man i stedet omfordele dispositionsbeløbet og kontingentet.  

4.2g Tallene fra organiseringslog er delvis misvisende, og er ikke motiverende for ”kritikerne – ikke medlemmer” at få med i       

foreningen. LHO indstiller til HB om mulighed om anden metode til opgørelse af organiseringsgraden.  

4.4b Vi henstiller til at fælles KB møde i de jyske kredse placeres forud for KB seminar august 2023. 

 

Udvikling i kredsen: 
 

5. Diverse medlemsarrangementer - efterår 2022 

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

b. Dine vilkår som højskolelærer / webinar (Simon/sekretariatet) 

c. Pension og seniorordninger - forår 2023 (MSP aftaler med Britta/sekretariatet) 

Pensionsmøde på Scandic Aalborg d. 1/3-2023 for alle P25 medlemmer. Britta fra sekretariatet deltager. MSP deltager fra    

Kredsbestyrelsen. 

d. Dekorum og loyalitet 

Oplæg tænkes som et medlemsarrangement, gerne  i forbindelse med et andet TR arrangement. 

6. Kravopstillingsmøde foråret – drøftelse 

Der udarbejdes en pixie udgave af kravopstillingsmødet, som forelægges på TR – træf i Marts. 

7. TR-træf – drøftelse 

8. Beslutningsprotokol (BILAG-ALS, NB: bilag nr. 0)) 

Protokol indføres igen for at give overblik over arbejdsopgaver.  

9. Udarbejdelse af slideshows til skolebesøg - drøftelse (BILAG-LHO og ALS) 
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Drift: 
 

10. Kredsbestyrelsen mener - emner og fordeling efterår (BILAG-LHO) 

11. KB mener september (BILAG - SSS) 

LHO skriver KB mener i november og december notits om Efterskolerne og dobbeltorganiseringsaftaler BUPL og FSL. 

12. Ajour/bladet, arrangementer/nyt fra K1 v/ALS 

13. Kredshjemmesiden v/ (evt. BILAG-MSP) 

Arrangementslisten opdateres og nye billeder af kredsbestyrelsen  

14. Økonomi v/SSS (evt. BILAG-SSS) 

Konto – medlemsmøder skal opjusteres til næste års budgetforhandlinger, da udkørende skolebesøg og hvervmøder 

ligger herunder. 

15. Evt. 
 

Kommende mødedatoer: 
KB: tirsdag d. 1. november 

Lønmøde: tirsdag d. 8. november fra 17-20 

TR-E/TR-træf: 22.-23. november 
KB: tirsdag d. 13. december 

KB: tirsdag d. 31. januar 

P25: tirsdag d. 1. marts kl. 16-19 

TR6 og GF: tirsdag d. 7. marts 

TR-træf/TR-E: onsdag d. 8. marts 

KB/kravopstilling: tirsdag d. 21. marts 
TR5: tirsdag d. 18. april 

KB: tirsdag d. 2. maj 
KB: tirsdag d. 6. juni 

 

Venlig hilsen og vel mødt 

Allan Simonsen og Lars Holm Jensen 
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