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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  23. august 2010 
       

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 16. AUGUST 

KL. 10.00-14.00 
 
 

                                   Uden målsætninge r 
                                        forbliver d u den, du var. 
                                            Med mål sætninger 
                                              blive r du den,  
                                          du ønsker  at blive 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Nyt punkt 3.a: Kongres 
 
2. Mågevej 14A  

- Økonomi v/ revisor Jan Jensen 
- Ombygning/renovering 

      -  Orientering, drøftelse og beslutning 
 Kredsstyrelsen godkender at kredsens Særlige Fond køber ejendommen  
 Mågevej 14, Hadsten for 1.900.000 kr. + købsomkostninger. Ejendommen   
 forventes overtaget d. 1. dec. 2010, hvorefter den udlejes til Favrskov  
 Lærerforening. 
 Inden overtagelse udføres diverse forbedringer, bl.a. ekstra isolering på loft,  
 reparation af vinduer, maling af vinduer og døre m.v. - forventet pris ca. 
 78.000 kr. 
 Desuden godkendes, at der laves ombygninger, som tilgodeser lejers behov,  
 herunder nyt handicapvenligt toilet, udvidet køkken og et ekstra kontorlokale. 
 I stedet for bestående væg etableres skydedør. 
 Samlet forventet ombygningspris ca. 250.000 kr. 
 
 Kredsstyrelsen bekræfter hermed konstitueringen fra d. 12. april 2010. 
  
3. Meddelelser 

- KSØ møde d. 17. aug. kl. 15, bl.a. om retningslinier for uansøgt afsked, kon-
gres, mv. 
- Der er regionalt kredsformandsmøde i Silkeborg d. 15. sept. om retningslinier 
for uansøgt afsked (Lasse og Birthe deltager) 
- Det skal undersøges om der er ansat undervisningsvejledere på skolerne, 
som skal have løntillæg 
- Ole skal deltage i KSØ-møde d. 16. aug., bl.a. om specialundervisning, lige-
stilling, pædagogik og besparelser 
- Jan orienterede om TR-kurset i september 
- Pga. ændrere pausetider på Rønbækskolen flyttes kommende KS-møder til 
kl. 10.15 
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3.a  Kongres 
 Der er reserveret hotel. Endelig planlægning af transport sker senere. 

  
4.   Kommunal økonomi  
       - orientering om og drøftelse af kommunens sparekatalog (vedlægges) 
 Lasse orienterede fra møde om sparekataloget. 
 Sparekataloget drøftet.  
 Tidsplan for besparelser og påtænkte afskedigelser gennemgået. 
 Mandag d. 23. august er der gennemgang af resultatet fra budgetseminaret for 
 TR-erne. 
 
5.    TR Mødet den 26. aug. 

          - Østervangskolen kl. 15 (kaffe fra kl. 14.45) 
  Indhold, Spil: TR-kompetencer,  
  TR-kurset d. 15. - 17. sep.,     
  Kommunal Økonomi 

 
     6.  Punkter til næste møde 
          (Den 30. aug.)  
  Kongres 
  Møde med skolebibliotekarerne 
  Kommunal økonomi 
  Status for ombygning af hus 
 
     7.  Eventuelt 
.    
 
Referat: Erling Kvist Andersen 


