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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  25. oktober 2010 
       

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 25. OKTOBER 

KL. 10.15-14.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Nyt punkt: 4.a Procedure ved tilmelding til kurser 
 
2. Meddelelser 
 Nyt mailsystem giver store problemer, bl.a. er der brugt penge til konsulent og 
 der er muligvis mails, som ikke er besvaret 
 Opmærksomhed på midlertidige ansættelser med opsigelse pr. 30. juni med 
 fuld årsnorm (1680 timer) - kan udløse overtid 
 Birthe og Jan har deltaget i kursusmøde i Randers - der var stor tilfredshed 
 med det seneste kursus. Djurs Lærerforening vil gerne fortsætte samarbejdet, 
 men ønsker ikke at bruge Skarrildhus, så næste kursus bliver på Gl. Avernæs 
 (2. - 4. november 2011) 
 Kursus for nye arbejdsmiljørepræsentanter d. 8. november (ingen tilmeldt fra 
 Favrskov endnu) 
 Jan har haft møde med Christian Hansen vedr. frikøb   
 
3. Mågevej 14A  

 -  Orientering, planlægning af flytning m.v. 
Der er deponeret 1,9 mill. i forbindelse med købet. 
 Ombygning forventes færdig i uge 48 
KS-mødet d. 6. dec. bruges bl.a. til flytning 
Kontoret forventes lukkes nogle dage indtil telefon, IT m.v. er klar 
Der mangler at blive taget stilling til indkøb af lamper og inventar 
Kredsstyrelsen godkender, at der max. må bruges 500.000 kr. incl. moms til 
den samlede ombygning 
Der er i kredsens budget afsat ca. 150.000 kr. til bl.a. flytteudgifter og indkøb 
af nyt inventar. Forventet forbrug til inventar 100.000 kr. incl. moms - resten til 
øvrige udgifter til flytning og etablering 
 

4. Personalereduktioner 
-Kredsens strategi, udarbejdelse af medlemsbrev, andet 
Drøftet. 

 

 

 
 
At planlægge er at bestemme, hvad der 
i dag skal forberedes eller ændres, så 
fremtiden bliver forskellig fra fortiden 
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Forslag til medlemsbrev sendes i konferencen - alle bedes give respons inden 
udsendelse. 
 

4.a Procedure ved tilmelding til kurser 
 Kredsen har fået tre pladser til kursus om specialundervisning. Da der er flere 
 tilmeldte tillidsrepræsentanter, prioriterer FU, hvem der kan deltage på dette 
 kursus. Vi presser på for en gentagelse af kurset til foråret. 

 
5. TR-mødet  

Indhold, fordeling 
Drøftelse af dagsorden 

      
     6.  Punkter til næste møde 
          (Den 8. nov.)  
  Mågevej 14a 
  - herunder flytning, indkøb af møbler og økonomi for ombygning 
  Ny mailsystem   
 
    7.  Eventuelt 
 
 

Referat Erling Kvist Andersen 
 
.    
 


