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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  30. august 2010 
       

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 30. AUGUST 

KL. 10.15-14.00  
 

 
 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
 
2. Mågevej 14A  
     -  Orientering (byggeplaner, advokat) 
 Lasse orienterede om planerne vedr. foldedør m.v. - vi afventer samlet tilbud. 
 Det undersøges vedr. tyverialarm og røgkanon. 
 Vores advokat er i gang med at se på sagen. 
 Der skal senere tages stilling til indkøb af møbler m.v. 

 
3. Meddelelser 

Lasse deltager i formandsskole de kommende to dage 
 Der var pensionistudflugt onsdag d. 25. august med 48 deltagere. Stor inte-
resse for deltagelse i kommende nytårskoncert. 
Jan orienterede om deltagelse i nordisk konference i Göteborg. 
KSØ-arbejdsmiljø arrangerer kursus for nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter 
mandag d. 8. nov. 
  

4.   Kommunal økonomi  
       - orientering om og drøftelse af udkast til budgetaftale 
 Lasse har haft møde med Lars Kjems og bl.a. drøftet nogle af forslagene.  
 Det forventes at kredsen bliver indkaldt til forhandling vedr. nogle forslag. 
 Der er behov for drøftelse af input til høringssvar fra SMU (møde 20. sep  
 
5.    TR Mødet den 26. aug. 

          - Evaluering 
  Kompetencespillet betød, at der ikke var tilstrækkelig tid til de øvrige punkter. 
  Spillet gav gode muligheder for drøftelser på tværs - så det vil også fremover  
  være godt at afsætte tid til "snak om aktuelle emner fra skolerne".  

 
     6.  Pensionsbidrag for tjenestemænd 
          - orientering, drøftelse og beslutning 
  Jan kontakter kommunen for aftale om fremtidig afregning af pensionsbidrag 
 
 

 

 

 
Selv de, som har store fødder 

går af og til i små sko. 
Jonas Mix Larsen 
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     7.  Møde med skolebibliotekarerne 
          Drøftelse 
  3-4 fra kredsstyrelsen deltager i mødet. 
 
     8.  Kongres 
           Drøftelse 
  Afgang fra Århus H 6.:58 - ankomst Kbh. 9:42 
  Afgang fra Kbh. 16.50 - ankomst Århus H 19.41 
  Der er reserveret hotel på Wake Up Copenhagen 
  Gennemgang af dagsordenens punkter 
  Der er kongresforberedende møde i Skanderborg for de delegerede 
 
     9.  Punkter til næste møde 
          (Den 13. sep.)  
  Evaluering af kongres 
  Mågevej 14A 
  Kommunal økonomi 
  Kredsens økonomi fremover 
  Etablering af TR-netværk 
  TR-mødet d. 22. sept. på Søndervangskolen 
 
     10.  Eventuelt 
 
 

Referat: Erling Kvist Andersen 
.    


