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Aalborg SV, 08.12-2022 

 
Referat af ordinært Kredsbestyrelsesmøde 

På Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst 

Tirsdag den 13. december 2022 kl. 12.30 (let frokost fra 12.00)  
 

 

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

Dagsorden 
 

0. Beslutningsprotokol 
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 

Lille fald i medlemstal ses som naturligt med udgang af et kalenderår 
b. Nye TR v/LHO 
c. Aftalte møder på skoler v/ALS og LHO 

Mødeaftaler lægges naturligt onsdag og torsdag på skoler. Vi i kredsen ønsker gerne besøg på skoler om 
tirsdagen. 

3. Rundringning nye medlemmer og nye TR (BILAG-LHO) 
Orientering om mødeafholdelse på skoler og nye kommende aftaler 

 

Politik: 
 

4. HB-dagsorden (BILAG-LHO) 

En drøftelse om indstillinger angående politikker.  

4 4.d  Oplysning omkring lån til medlemmer diskuteres i HB. Hvordan bliver det udmeldt? Vi ser det vigtigt at TR ikke 
inddrages. 

4.4g  Kommunikationsplanen 2023 er blevet diskuteret. Vi er enige i de overordnede linjer og synspunkter. 

 

 
 

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) 
d. Dekorum og loyalitet 

6. Kredsbestyrelsessuppleanter – drøftelse 
Suppleanterne i kreds 1 gives adgang til Teams, så de kan følge med i dagsordner og referater. 

7. Evaluering TR-træf efterår (BILAG-LHO) 
Der forberedes forskellige temaer, hvor man kan vælge sig på  

8. TR-træf forår 2023 - program (BILAG-LHO) 
Vi gennemgår og har rettet indkaldelse til generalforsamling. 
Der er rettet til i invitation til TR træf og der sendes mail til TR, om der er ledige suppleantpladser d. 15. februar.  
 

9. Registrering af TR´s deltagelse i K1 (BILAG-ALS) 

Der oprettes en kolonne for skoler, hvor vi har været på skolebesøg. 

 

Drift: 
 

10. Nyhedsbrev december (BILAG-LHO) 
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11. Kredsbestyrelsen mener - emner og fordeling efterår (BILAG-LHO) 
12. KB mener - december (BILAG-LHO) 

LHO smider ”KB mener – december” op på Facebook 
13. Revidering slides infomøder dimittendarrangementer (BILAG-LHO) 
14. Ajour/bladet, arrangementer/nyt fra K1 v/ALS 
15. Kredshjemmesiden v/ (evt. BILAG-MSP) 
16. Økonomi v/SSS (evt. BILAG-SSS) 
17. Evt. 

Vedtagelse af valg af medie til formidling af kredsens beretning, tages på KB møde i januar. 
Der arbejdes med funktionsbeskrivelser og især beskrivelsen af AMR prioriteres på januarmødet. 

 

Kommende mødedatoer: 
KB: tirsdag d. 31. januar 
P25: onsdag d. 1. marts 
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 

http://www.fsl.dk/kredse/kreds-1/
https://www.facebook.com/groups/1533913366822737

