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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  7. februar 2011 
        J.nr.  

 
 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 7. FEBRUAR 

KL. 10.15-14.00  
  

Hellere tænde et lys end klage over mørket 
kinesisk ordsprog 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Afbud fra Torsten (deltog fra punkt 3) 
 Dagsorden godkendt med nyt punkt 3 og 7 
 
2. Meddelelser 
 DLF har udsendt pressemeddelelse vedr. nedskæringer af lærerstillinger 
 Ole refererede fra konference om skoleudvikling 

  Jan orienterede om revisorens besøg - han kommer igen d. 22. febr. 
  Birthe orienterede om skimmelsvamp på Skovvangskolen og råd i taget på del 
  af Haldum-Hinnerup skolen 
  Birthe orienterede fra KSØ-møde om magtanvendelse - opfordring til at drøfte 
  ordensregler på skolerne og cirkulæret om ro og orden.  
 

3. TR-mødet  
Der er udsendt dagsorden - husk under orientering: 
- om skimmelsvamp 
- husk medlemsændringer 
 - magtanvendelse og "God ro og orden" 
Skolerunde om "Skolerne netop nu" 
 

4. Generalforsamling 2011  
- Udkast til skriftlig beretning ver. 2, budget, andet 
Aftale om dirigent: Johnny Specht fra Silkeborg Lærerforening 
Gennemgang og tilretning af den skriftlige beretning (samlet 12 sider). 
Ole forbereder at spille til foreningssangen til generalforsamlingen 
Jan gennemgik et foreløbigt forslag til budget, som genoptages d. 21. februar 
og d. 7. marts, når revisoren har forslag til huslejeudgifter mv.  
 

5. Evaluering af A-08 
- orientering og drøftelse (evalueringsundersøgelse, referat fra sidste møde og 
dagsorden til det kommende) 
Til dagens TR-møde gennemgås status for de lokale forhandlinger, og det 
drøftes, om kredsen skal gennemføre en evalueringsundersøgelse hos med-
lemmerne. 

 

 



 
Tlf: 8696 3733 –  SE.nr.: 85857614 -  E-mail: 137@dlf.org - www.dlf137.org 

 
C:\Documents and Settings\eand\Skrivebord\Referat KS 070211.doc 

 
6. Mågevej 14A 

- åbent hus  m.v. 
Der er bestilt mad og drikkevarer 
 
 

7. Revision af arbejdsmiljøpolitik 
 Kredsens arbejdsmiljøpolitik gennemgået og vedtaget med enkelte rettelser. 
 Den nye udgave lægges på kredsens hjemmeside og i konferencen. 

 
 

    8.  Punkter til næste møde 
          (Den 21. feb.)  
  - Mågevej 14A, indretning m.v. 
  - Generalforsamling, herunder budget 
  - A-08 
 
 
    9.  Eventuelt 
.    
  


