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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  2. november 2009 
       

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet  
MANDAG DEN 2. NOVEMBER 

kl. 9.35 – 11.45 
 

Latter er et beroligende middel 
helt uden bivirkninger. 

                                                         Strandgårdsgruppen 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 Afbud fra Birthe 
 
2. Meddelelser 

Pjece og informationsmateriale om team-møder uddelt 
Jan er ved at planlægge møde for 93-gruppen - invitation til alle fra 93-
gruppen inviteres direkte 
 

3. Tilbagemelding fra TaskForce 
Der var møde onsdag d. 28. okt. i gruppen, bl.a. om flg. punkter: 

 
Vedr. løn , så er der så få tilbagemeldinger på "nedgang i lønnen", at midlerne 
bruges til at gøre team-tillægget ens for alle. 
Ikke planlagt kursusdeltagelse : der skal lave en skrivelse om denne proble-
matik, som der arbejdes videre med. 
Vedr. LP-model : Punktet tages op igen på et kommende møde i TaskForce. 
 
Det officielle referat fra mødet er endnu ikke kommet. 

 
     4.   Kontingent 2010 

- Hovedforeningen nedsætter kontingentet med kr. 11 i 2010 – hvad gør vi? 
Jan og Ingeborg skal deltage i introduktionsmøde på Skarrildhus, hvor der skal 
arbejdes med nyt system, hvor kontingentsatserne skal bruges. 
Vi foreslår, at vi indtil videre regner med uændret kredskontingent. 
På et kommende kredsmøde gennemgås regnskab for 2009, som kan bruges 
som udgangspunkt for et budget for 2010. 
 

     5.   Medlemsarrangementer fremover 
           - Drøftelse    

Vi indhenter forslag til arrangementer fra medlemmerne, f.eks. på kommende 
faglig klub møder. 
Vi drøfter det på kommende TR-møde (Torsten) 
Vedr. arrangementer for pensionister, så skal der evt. ske nogle ændringer 
vedr. deltagerbetaling - dette tages op på et senere KS-møde. 
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     6.   Kirkevej 28 
- Hvad gør vi i tilfælde af en positiv nabohøring? 

  Der forventes resultat af nabohøring i slutningen af denne uge. 
Hvis svaret er positivt, så ser vi samlet på huset mandag d. 16. nov. sammen 
med en sagkyndig. 

 
7.   Punkter til næste møde 

          ( Den 16. Nov. ) 
  Afbud fra Jan 
  Tilbagemelding fra TR-møde 
  Evt. huskøb 
  Evt. mødekalender 
 

8.   Eventuelt 
.    

 


