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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
       Hammel, den  10. august 2009 
       
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet  
MANDAG DEN 10. AUGUST KL. 12-14.30 

 
Muligheder opstår ved at banke på døre, 

                                              indti l de åbner sig . 
                                                                              Visdomsord s. 46 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med nyt punkt 7  
 
 
2. Meddelelser 

Lasse orienterede om kongresforberedende møde  
Orientering om pjece om "Atmosfære på møder" og kursustilbud 
Orientering om aktuelle medlemssager 
Orientering om ny overenskomst med HK for kredsens sekretær 
Birthe orienterede om status for trepartsmidlerne 
Orientering om status for tvist om kørsel for medarbejdere på LKC 
Jan orienterede om status for TR-kursus i september 

 
 

3. A-08  
- Siden sidst 
Orientering og drøftelse af status for A-08 
Der bliver lavet stikprøve af lønsedler hos lærerne 
- Aftale om lokal løndannelse for lærere m. fl (Ny løn –se bilag fra OR) 
Orientering om aftalen - der skal forhandles senere i efteråret med kommunen. 

 
 

4. Kongres 2009 
- siden sidst 
Orientering - materialer forventes i denne uge 
 
 

     5.  Budget 2010 & kommunalvalg 
- Gør vi noget ved det? (Se bilag om undersøgelser) 
Drøftet - tages op på TR-møde og næste KS-møde 
 
 

     6.  Nyt kredskontor 
- Skal vi opsige vort lejemål? 
Drøftet - vi afventer indtil videre, men søger meget aktivt. Lasse kontakter ak-
tuelle ejendomsmæglere med kriterier for ønskede lokaler.  
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     7.  TR / SiR møde d. 18. august på Søndervangs kolen kl. 14.45 
   
  Der er udsendt mødeindkaldelse via konferencerne 
 
  Punkter til dagsordenen (fælles møde for alle) 

- valg af repræsentanter til SMU - 2 TR og 1 SiR skal vælges: Rikke, Torsten og 
Ole vil gerne stille op - men andre er naturligvis velkomne som kandidater 
(Rikke) 

- A-08, herunder løn, forventninger til kollegialt samarbejde, emneuger og øvri-
ge "knaster" (Lasse) 

- Budget 2010 & kommunalvalg - se bilag om mulig undersøgelse (Lasse) 
 
Birthe udsender dagsorden i konferencerne 

         
 
7.  Punkter til næste møde 7. sept. Kl. 10.00 
       - A-08 
 - kongres 
 - budget og kommunalvalg 
 - TR-kursus 
 - LP-modellen 
 
 

     8. Eventuelt 
  Det planlagte KS-møde d. 23. november flyttes til d. 16. november 
 
 
Referat: 
Erling Kvist Andersen 
 
 
 


