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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  22. november 2010 
       

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 22. NOVEMBER 

KL. 10.15-14.00  
 

 
 En diamant er bare et stykke kul 
                         der har været vedholdende 

Visdomsord s. 30 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. Rikke syg, derfor udsættes punkt 9 til næste møde 
 
2. Meddelelser 
 Orientering om status for næste års TR-kursus. Der er mulighed for uge 41  
 eller uge 44 på Gl. Avernæs. Vi foretrækker uge 44. Udveksling af ideer til 
 indhold og oplægsholdere. 
 Jan refererede fra møde om kredsens betaling af pension for  
 kredsstyrelsesmedlemmer. 
 Uddeling af KTO´s overenskomstkrav. 
 Mulighed for at søge midler til projekter vedr. medindflydelse. 

 
3. Mågevej 14A  

- Status 
Det afsluttende byggemøde blev afholdt i sidste uge. Der mangler ikke at blive 
lavet meget. Det samlede ombygningsbudget bliver på ca. 551.000 kr. 
Der er tegnet forsikring for 5 år. 
Overdragelse mandag d. 29. nov. kl. 13. Kredsstyrelsen er invitereret. 
I uge 48 leveres 30 stk. stole. 
Flytning sker fredag d. 3. dec. 
Kontrakt bliver lavet i samarbejde med revisor i løbet af januar. 
Jan undersøger pris på skilt til huset. 
 

4. Budgetrapport 
Orientering og drøftelse af budgetrapport 
Seneste medlemstal: 615 almindelige medlemmer 
 

5. Evaluering af A-08  
- orientering og drøftelse 
Forslag om fælles drøftelse på lærermøder af evaluering. 
Orientering om seneste møde mellem kredsen og kommunen - drøftet. 
Næste møde d. 16. dec. kl. 10-12, bl.a. om "retfærdighed" i brug af faktor og 
"kontrol". 
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6. Personalereduktioner 
- 2. nyhedsbrev? beredskab m.v. 
Nyhedsbrevet skal bl.a. indeholde orientering om beredskab m.v. - forventes 
udsendt i starten af uge 50 
 

7. Konference om ledelse og A-08 
 Inspirationsmateriale fra konference uddelt. 
 Lokalt møde planlægges mellem kreds, skolelederforening og skolechef. 
 Fra kredsen deltager Birthe og Lasse. 

 
8. Fællesmøde TR og AMR 

- drøftelse 
Forslag om gruppedrøftelser. 
Der er indkommet flere afbud til mødet. 
Birthe og Lasse kommer fra andet møde - muligvis lidt forsinket. 
 

9. Highlights fra kursus /v Rikke 
 Udsat til næste møde. 

 
10. Mødekalender for 1. halvår 2011    

- forslag vedlagt 
Med enkelte tilføjelser og rettelser er forslaget vedtaget. 
Med rettelserne lægges mødekalenderen i TR-konferencen. 

      
   11.  Punkter til næste møde 
          (Den 13. dec)  
  - Mågevej, bl.a. husregler (udlån m.v.) 
  - Åbningstider på kredskontoret (herunder kontakt uden for åbningstid) 
  - Personalereduktioner og medlemsbrev 
  - Highlights fra kursus v. Rikke 
 
    12.  Eventuelt 
  
 
 

Referat: Erling Kvist Andersen 
 


