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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  13. september 2010 
       

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 13. SEPTEMBER 

KL. 10.15-14.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
 
2. Mågevej 14A  
     -  Orientering (byggeplaner, advokat) 
 Advokat har godkendt endelig handel 
 Energimærkning vil foreligge i løbet af 1-2 uger 
 Ny tegning af ombygning udleveret 
 Vi afventer endelig pris på ombygning og tidsplan for ombygning 
 Vi forsøger at afholde næste møde mandag d. 20. sept. i huset 
 Der er indhentet tilbud på flytning 

 
3. Meddelelser  
 Orientering om HMU-møde d. 22. sept., bl.a. om budget 2011,  
 indkøbsbesparelser, projekt arbejdsmiljø og gensidig orientering 
 Der er kommunegruppemøde d. 21. sept. kl. 13-15 
 Orientering om forslag til ny struktur på specialklasseområdet 
 Orientering om tilbagemelding fra kommunaldirektøren vedr. håndtering af 
 personalereduktioner 
 Ole forbereder høringssvar fra SMU vedr. budget  
 5. nov. afholdes 1. møde om genforhandling af MED-aftale 

  
4.   Kommunal økonomi  
       - orientering om og drøftelse af ’budgetforlig’ 
 Orientering og drøftelse af det budgetforlig, som er sendt i høring. 
 
5.   Budgetrapport 
      - orientering og drøftelse 
 Budgetrapport pr. 1. sept. 10 gennemgået til orientering. 
 Jan vil gerne have kopi af lønsedler fra KS-medlemmer. 
 
 

 

 

 
 
Bliv ved med at kæmpe til du 
når målet! 
                      A. P. Herbert | 
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6.    Kongres 2010 

          - Evaluering 
  Drøftet. 
 
      7.  TR-møde d. 22. sept. - TR-juleafslutning 
          - drøftelse og beslutning 
  Afklaring af indhold på TR-kursus (pga. afbud fra Lars Kjems) 
   
  TR-Juleafslutning torsdag d. 9. dec. kl. 15 - 20 på Mågevej. 
  Indhold: præsentation af lokaler + møde + julefrokost. 
 
  TR-møde torsdag d. 22. sept. på Søndervangskolen kl. 15 
  - orientering om kongres 
  - evaluering af TR-kursus 
  - kommunalt budget / afskedigelser 
 
     8.  Kurser i. f. m afskedigelser 
          Drøftelse på baggrund af bilag 
  Tilbud fra DLF om kursus 
  Vi undersøger om det kan blive d. 4. oktober kl. 10 
      
     9.  Punkter til næste møde 
          (Den 20. sep.)  
  Mågevej 14A - mødet starter her. 
 
  Ole og Torsten skal deltage i SMU-møde kl. 12.30 i Hvorslev 
 
   10.  Eventuelt 
 Invitation til forhandlingsmøde vedr. budget d. 29. sept. i InSide 
 Lasse, Ole og Jan deltager 
 
  
 
 

Referat: Erling Andersen 
.    


