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Aalborg SV, 28.10-2022 

Ordinært Kredsbestyrelsesmøde 

På Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst 

Tirsdag den 1. november 2022 kl. 12.30 (let frokost fra 12.00)  
 

 

Indkaldt: Mette Saabye Pedersen (MSP), Allan Simonsen (ALS), Sanne Stentoft (SSS) (afbud), Claus Bruun Hosbond (CBH) og Lars 

Holm Jensen (LHO). 
 

 

 

Dagsorden 
 

0. Beslutningsprotokol 

Det er besluttet at beslutningsprotokollen bliver genindført. 

1. Formalia 

a. Velkomst samt godkendelse af referat og dagsorden 

b. Ordstyrer: ALS 

c. Referent: CBH 
 

Infopunkter - skriftligt: 
 

2. Kredsen siden sidst (BILAG-LHO) 

a. Antal medlemmer i kredsen v/LHO 

b. Nye TR v/LHO 

c. Aftalte møder på skoler v/ALS og LHO 

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

Der er blevet taget kontakt til skoler for september måned. 
 

Politik: 
 

4. HB-dagsorden (BILAG-LHO) 

Vi drøfter og diskuterer punkter fra dagsorden 

 
 

Udvikling i kredsen: 
 

5. Diverse medlemsarrangementer 

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

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

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

Skrivelse er sendt ud til medlemmer i kredsen til alle der fyldt 55 år, og som har pension i P25 

d. Dekorum og loyalitet 

Tages på som et medlemsarrangement ved en senere lejlighed. 

6. Kravopstillingsmøde foråret - info på TR-træf (BILAG-LHO) 

Der præsenteres en ultra light introduktion til kravopstillingsmødet på TR – træf  nov. 22 

7. TR-træf forår 2023 - programforslag til godkendelse (BILAG-LHO) 

Program sendes snarest ud til medlemmerne 

8. Udarbejdelse af slideshows til skolebesøg - drøftelse (BILAG-LHO og ALS) 

Slideshows er igangsat og processen er godt undervejs 
 

Drift: 
 

9. Nyhedsbrev december (BILAG-LHO) 

Stikord noteret til udfærdigelse  

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

11. KB mener november (BILAG - LHO) 

Emnet omhandler dobbeltorganisering 

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

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

MSP opdaterer arrangementslisten  

14. Økonomi v/SSS (evt. BILAG-SSS) 

Pris på 1000 stk. termokrus vendes med PH fra sekretariatet 

 

15. Evt. 
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Kommende mødedatoer: 
Lønmøde: tirsdag d. 8. november 

TR-E/TR-træf: 22.-23. november 

KB: tirsdag d. 13. december 

KB: tirsdag d. 31. januar 

TR6 og GF: tirsdag d. 7. marts 

P25: onsdag d. 1. 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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