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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 

         

        Hadsten, den  27. januar 2014 
        J.nr.  

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 27. JAN. 2014 

KL. 10.15 -14.00 
 

“Det synes altid umuligt, indtil det er gjort” 
 Nelson Mandela 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Meddelelser 
Arrangement tirsdag d. 4. februar i Sløjfen  
Onsdag d. 5. februar møde i Silkeborg (Birthe og Lasse deltage) 
Kredsformandsmøde d. 6. februar 
Fællesmøde onsdag d. 29. januar for HMU og AMR  
Jan refererede fra KSØ-kursusmøde - orientering om program 
Jan skal deltage i møde tirsdag d. 28. januar i lokal kursusforum om kursus 
i september 
Revisor deltager i KS-møde d. 3. marts 

   
3. Nyt fra MED 

HMU-møde onsdag d. 29. januar, bl.a. om personalepolitik 
Rikke har deltaget i sektor-MED om høringssvar  

 
4. Generalforsamling 2014 

Gennemgang ad 1. udkast til Skr. Beretning, kandidater til delegerede, 
Kvartalsrapport/regnskab, praktiske forhold m.v. - drøftelse     
Forslag om Bent Gindesgaard som dirigent (Lasse kontakter for endelig af-
tale) 
Den første udgave af den skriftlige beretning gennemgået og redigeret. 
Det overvejes at opdele beretningen på en anden måde pga. lockout m.v. 
Jan orienterede om regnskab for 2013. Der er udsigt til overskud, bl.a. fordi 
udgifter i forbindelse med lockouten delvist er finansieret af særlig fond og 
kredsstyrelsen nu har 6 medlemmer. 
Kandidater til delegerede pt.: Lasse, Birthe, Rikke og Jan. 
 

5. Lyttemøde den 3. februar 
    - indhold, organisering mv. 
Deltagelse fra hovedstyrelsen: Niels Lynnerup 
Mødet afholdes kl. 16.30-18.30 på Haldum-Hinnerup skolen. 
Pt. 38 deltagere tilmeldt. TR opfordres til at indsende navne på deltagere. 
Lasse indleder mødet. 
Forplejning: Øl, vand og frugt m.v. 
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6. Folkeskolereform og Lov 409  
Orientering fra mødet d. 15/1, drøftelse af oplæg til mødet d. 29/1 
- Orientering og drøftelse  
Lasse orienterede om planlagte og afholdte møder. Næste møde onsdag d. 
29. januar kl. 18 på kredskontoret. Lasse, Jan, Birthe og Rikke H deltager. 
Forhandlingsmandat drøftet. 

     
7. Punkter til næste møde 

      (Den 3.. feb. kl. 10.15-14) 
- Generalforsamling 
- Folkeskolereform og Lov 409 
- TR-mødet d. 17. februar 

 
8. Eventuelt 

 
 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 


