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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  7. marts 2011 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 7. MARTS 

KL. 10.15-14.00  
 

  
Ikke at bestemme er også at bestemme 

Harvey Cox 
 
 

1. Generalforsamling 2011  
- regnskab & budget, andet 
Kredsens revisor Jan Jensen gennemgik regnskab for 2010 for kredsen og for 
særlig fond. Desuden blev der forelagt et princip for kommende betaling af leje 
fra kredsen til særlig fond. 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
Kredsstyrelsen godkendte regnskabet og det foreslåede princip for lejekon-
trakt. 
Pt. forventes ca. 50 deltagere i generalforsamlingen. 
Beretning forventes uddelt til TR-mødet d. 15. marts. Det endelige forslag til 
beretning lægges i konferencen, så kredsstyrelsen kan gennemse den inden 
trykning. 
Vi planlægger spisning ca. kl. 18 - debatten afbrydes, når maden er klar. 
Kredsstyrelsen mødes kl. 16.30 i InSide. 
 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 Dagsorden godkendt. Afbud fra Torsten. 
 
 
3. Meddelelser 
 Ole orienterede om lønsag på Søndervangskolen 
 Birthe orienterede om KLs undersøgelse af arbejdstid i Randers. 

 
 

4.    OK-11 
- drøftelse og anbefaling til medlemmerne 
OK-resultatet drøftet - kredsstyrelsen anbefaler at stemme JA ved urafstem-
ningen. 
 
 

5.    Evaluering af A-08 
- orientering og drøftelse 
Der er kun sket sproglige ændringer i den nye aftale, som forventes under-
skrevet onsdag i denne uge. 
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6.    Mågevej 14A 

- indretning og varmeforsyning m.v. 
Der er bestilt reol og knager/hattehylde. 
Vi afventer forslag fra FU inden der købes yderligere inventar. 

 
 

7.    TR-mødet den 15. marts 
-indhold, planlægning, organisering m.v. 
OK11 
A-08 (herunder forberedelse af møde d. 17. marts) 
Aldersintegreret indskoling 
Specialklasser 
 
 

    8.   Punkter til næste møde 
          (Den 21. marts)  
  Generalforsamling 
  Efterbehandling af møde med ledere 
 
 
     9.  Eventuelt 
  
 
 Referat: Erling Andersen 
.    
  


