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

         

        Hadsten, den  31. marts 2014 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 31. MARTS 2014 

KL. 10.15 -14.00 
 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Afbud fra Rikke pga. sygdom. 
Nyt punkt til dagsordenen: Udvendig vedligeholdelse 

 
2. Meddelelser 

Lasse skal deltage i kredsformandsmøde onsdag d. 2. april 
Der er OK-konference d. 10.-11. april (Lasse deltager) 
Informationsmøde d. 14. april i Fredericia om UU-vejledernes kommende 
arbejde (Lasse deltager sammen med Jette Steensgaard fra UU) 
Jan meddeler, at der er 3 afbud til kommende KSØ-kursus 
Der er kursus for erfarne sagsbehandlere d. 2. juni (Jan deltager) 

 
3. Nyt fra MED 

Der er introduktionsmøde for nyvalgte TR d. 11. juni 
 

4. Generalforsamling 2014 
Evaluering, godkendelse af referat, overvejelser over kommende GF m.v. 
Kredsstyrelsen vil fremover forsøge at udsende resolutioner inden general-
forsamlingen 
Det skriftlige referat godkendt. Det sendes til underskrift hos dirigenten og 
offentliggøres derefter på kredsens hjemmeside 
Ved fremtidige generalforsamlinger foreslås, at der samtidig med registre-
ring bliver udleveret hæfte med stemmesedler 

  
5. Folkeskolereform og Lov 409  

- Orientering og drøftelse 
Der er møde med forvaltningen senere i dag, hvor BUPL, FOA og skolele-
derforeningen også deltager 
Kredsstyrelsen ønsker, at der aftales en møderække, så der findes en slut-
dato for forhandlingerne 
 

6. Dagsorden for TR-mødet den 7. april 
Indhold og organisering 
Evaluering af generalforsamlingen 
Landsdækkende faglig klub-møde 
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7. Medlemsarrangement 
Tid og sted, invitation, indhold, praktiske forhold m.v. 
Der kan være op til 150 deltagere på Østervangskolen 
Vi planlægger arrangement med Keld Fredens tirsdag d. 6. maj kl. 19-21 
FU udsender invitation i løbet af denne uge og der bliver tilmeldingsfrist 
torsdag d. 10. april. TR opfordres på næste TR-møde til at få hurtige tilba-
gemeldinger om deltagelse. 
 

8. Udvendig vedligehold 
Der kan laves en ekstra parkeringsplads ved at fjerne et ”stenbed”. 
Jan indhenter tilbud. 
 

9. Punkter til næste møde (den nyvalgte kredsstyrelse) 
(Torsdag d. 3. april kl. 15.30) 
Konstituerende møde, hvor posterne i kredsstyrelsen fordeles og frikøb af-
tales i forhold til opgavefordeling  
 Aftaler om fast mødedag for kommende skoleår 
Mødekalender indtil sommerferien 
 

10. Eventuelt 
 
 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 

Referat fra generalforsamlingen sendes til underskrift hos dirigenten og ef-
terfølgende lægges på hjemmeside. 
 


