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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  23. maj 2011 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 23. MAJ 

KL. 10.15-14.00  
 

I kampen mellem dig og verden, 
hold med verden 

               Frank Zappa 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Afbud fra Ole 
 Jan skal deltage i møde for kredskasserere kl. 12.30 i Skanderborg 
  
2. Meddelelser  
 Lasse skal til formandsmøde d. 14. juni 
 Lasse orienterede fra formøde inden hovedstyrelsesmøde, bl.a. om KL og 
 arbejdstidsaftalerne 
 Birthe deltager i tovholdermøde i København   

 
3. Mågevej 14A 

- Drøftelse og beslutning af den fremtidige opvarmning. Orientering om vedli-
gehold af grønne arealer 
Kredsstyrelsen beslutter at særlig fond investerer i nyt varmeanlæg fra ELRO  
(tilbud på varmepumpeanlæg af 25. marts 2011 - samlet pris incl. moms 
77.031,25 kr.). Installationen forventes at kunne ske snarest muligt. 
Lasse orienterede om aftale om græsklipning m.v. -  
Erling undersøger hos 3F, hvordan de får passet grønne arealer. 
Vi afventer beslutning vedr. alarmanlæg. 

 
4. TR- afslutning den 16. juni  

             - indhold, organisering m.m.  
  Der arrangeres besøg hos Hadsten Modeljernbane (Lasse). 
  Birthe bestiller mad hos Sandy i Hinnerup. 
 

5. Kredsstyrelsesarbejdet i det kommende skoleår. 
- mødekalender (bilag), årshjul, synlighed, generalforsamling 2012 (tid og 
sted) 
I forhold til forslaget til mødekalender er der lavet nogle ændringer, som Lasse 
udsender. 
Vi afholder generalforsamling d. 15. marts 2012 kl. 17 i InSide (Ingeborg bestil-
ler) 
Vi afholder medlemsmøde for udskolingslærere d. 5. oktober og for special-
klasselærere i januar 2012 
Torsten og Rikke kommer med forslag til arrangement inden generalforsamlin-
gen 
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6. Hovedstyrelsesvalg 2011  
Formands- og næstformandsvalg, valg til hovedstyrelse. Drøftelse og beslut-
ning om vores strategi 
Orientering og drøftelse. Vi afventer oplæg fra kandidater inden nærmere stil-
lingtagen. 
 

7. Kommende skoleår 
Drøftelse af skolernes planlægning, jobbank m.v.   
Vi inviterer lærerne fra jobbanken til et møde torsdag d. 9. juni kl. 15 for at 
drøfte deres situation og give dem praktiske oplysninger. 
Skolernes planlægning drøftet, bl.a. LP-arbejdet i "år 3".  
 

    8.  Punkter til næste møde 
          Næste møde flyttes til mandag d. 20. juni: 
  - evaluering af møde med lærere fra jobbanken  
 

         9.  Eventuelt 
.    
  
 
Referat: Erling Kvist Andersen 
 


