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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  15. marts 2010 
       

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet  
MANDAG DEN 15. MARTS KL. 10 – 14 

 
 
                               At vise hensyn til a ndre er 
                              grundlaget for et rar t liv og 
                                                et godt samfund 
                                                                       Konfutse 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Meddelelser 
KSØ-møde 15. marts 10, bl.a. om specialundervisning 
Lasse har deltaget i møde på Kanonskolen, bl.a. om lærerfyringer 
Vi skal afholde intromøde for nyvalgte TR 
Orientering om regler vedr. "massefyring" - der bør laves retningslinier i SMU 
Birthe har lavet sammenskrivning fra seneste TR/SiR  
Orientering om TR-kursus 15-17. september 

 
3.   Generalforsamling 2010 
      -Indkomne forslag  v/TC 

Forslag fra Torsten om, at hver anden generalforsamling (uden valg) skal in-
deholde en debat om et aktuelt emne 

      - Praktiske forhold (Kandidater (kritiske revisorer og sup), valgprocedure m.m.) 
 Der er pt. indkommet tilmelding fra 63 medlemmer til generalforsamlingen 
 De kritiske revisorer spørges om de er villige til genvalg 
 Lasse stiller op som kredsformand / 1. delegeret 
 Birthe stiller op som 2. delegeret 
 Vi mødes i InSide kl. 16.15 for at forberede generalforsamlingen 
 
4.   Highligths fra OK-konference i Køge 
       -orientering og drøftelse 
 Lasse orienterede fra konferencen om OK-11 
 Hovedstyrelsen vedtager et oplæg, som udsendes til medlemsdebat i uge 12 
 Regionalt TR-møde om OK i Århus d. 27. april 
 DLF skal have kredsens kommentar til OK senest d. 25. juni 
 
5.   Møde med Børne og skoleudvalg 
      -drøftelse 
 Forslag om et møde mellem kredsstyrelsen og Børne- og skoleudvalget. 
 Den nye kredsstyrelse opfordres til at gennemføre forslaget. 
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6.   TR møde den 25. marts på Søndervang 
       - indhold og organisering 
 

- lokale regler/aftaler vedr. afsked og forflyttelse 
- evaluering af generalforsamling 
- hvordan sikres bedst mulig kommunikation og samarbejde mellem kreds 

og TR 
 

     7.  Punkter til næste møde          ( Den 22. marts) 
 
  - evaluering af generalforsamlingen 
  - forberedelse af Task-force møde 
 

 8.  Eventuelt 
   


