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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  1. marts 2010 
       

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet  
MANDAG DEN 1. MARTS KL. 10 – 14 

 
 

Statistik er en særdeles logisk og præcis måde 
at meddele halve sandheder unøjagtigt på 

                                                                                          ukent 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med nyt punkt 3 
 

2. Meddelelser 
Lasse har deltaget i afskedsreception for Morten Møller (HR-chef) 
Rikke er valgt til TR på Østervangskolen 
Der er kommet tidsplan for kompetenceafdækning for TR'er 

 
 3.    Ansøgning om støtte til skoleprojekt 

Der er ikke afsat budgetmidler til et sådant projekt, så derfor kan ansøgningen 
ikke imødekommes 
Der er mulighed for på kommende generalforsamling at stille forslag om at af-
sætte midler til støtte  

 
4.   Generalforsamling 2010 
      - Skriftlig beretning ver. 3 

Den endelige version gennemgået - beretningen trykkes nu og udsendes til 
skolerne senest 9. marts. 
 

      - Praktiske forhold (Kandidater, valgprocedure m.m.) 
 Rikke genopstiller ikke til kredsstyrelsen 

Vi foreslår en valgprocedure til kredsstyrelsen, hvor der først vælges formand, 
derefter 2. delegeret og til sidst 5 kredsstyrelsesmedlemmer.  
Der vælges derefter to suppleanter for de delegerede blandt de 5 almindelige 
kredsstyrelsesmedlemmer. Til slut vælges 3 suppleanter til kredsstyrelsen. 
 
- Regnskab 
Det reviderede regnskab blev underskrevet 

 
5.   Evaluering af A-08  

Hovedresultaterne fra undersøgelsen udleveres til kommunen. Det understre-
ges, at det lave deltagerantal gør det svært at drage konklusioner. 
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6.   Medlemsarrangementer 
 Vi afventer tilbagemeldinger fra TR'erne og drøftelse på generalforsamlingen. 

Vi overvejer at lave målrettede arrangementer for mindre medlemsgrupper, 
f.eks. specialundervisningslærere, børnehaveklasseledere, skolebibliotekarer. 

 
7.   Evaluering af SR/TR mødet den 25. feb 
       - drøftelse 
 Lidt skuffende, at kun 7 sikkerhedsrepræsentanter deltog. 
 Der var en god stemning med høj grad af involvering fra deltagerne. 

De nedskrevne kommentarer fra mødet er endnu ikke sammenskrevet. Birthe 
sammenskriver og lægger i de relevante konferencer. 

 
8. Punkter til næste møde  

Mødet d. 8. marts aflyses - næste møde d. 15. marts  
  TR-møde d. 25. marts på Søndervangskolen 
  OK-11 
 

 9.  Eventuelt 
.    
 
Referat: Erling Kvist Andersen 


