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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  21. marts 2011 
        J.nr.  

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 21. MARTS 

KL. 10.15-14.00  
 

  Ene gør dig stærk, sammenhold gør dig endnu stærkere.''  
Forfatter: Eva Skjøtt Hovmand 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
      Godkendt med to nye punkter  

 
2.   Generalforsamling 2011  

- Indkommet forslag sidste år, orientering om mundtlig beretning, andet 
 Det vedtagne forslag fra sidste generalforsamling blev drøftet. Der er enighed 
 om, at forslaget ikke har nogen økonomiske konsekvenser, som der ikke er  
 taget højde for. Kredsstyrelsen vil fremover udarbejde et årshjul, som kan  
 indeholde planlagte medlemsaktiviteter. 
 Lasse gennemgik hovedpunkterne i den mundtlige beretning. 
 Der er pt. tilmeldt 53 til generalforsamlingen 
 Kredsstyrelsen mødes kl. 16 i InSide 

 
3. Meddelelser 
 Kredsen har modtaget ekstra regning fra kommunen vedr. frikøb pga.  
 pensionsbetaling 
 Birthe orienterede om aktuelt antal arbejdsskader 
 Der skal laves indbydelse til møde for børnehaveklasseledere (Birthe og  
 Lasse) 
 
4.    Dialog møde den 17. marts  

- evaluering 
  Generelt et positivt møde - indhold drøftet. 
 

5     OK-11 
- status på afstemning 

 Lige nu er der 24 %, der har stemt i Favrskov. Vi opfordrer fortsat til at få 
 stemmeprocenten i vejret. 

 
6.    Mågevej 14A 

- varmeforsyning, hvis vi ved noget m.v. 
 Der kommer materiale fra ELRO tirsdag d. 22. marts. Jan vil indhente tilbud fra 
 ELCON og desuden få samlet pris på fjernvarmetilslutning og installation. 
 Kredsstyrelsen tager stilling, når vi har sammenlignelige tilbud. 
 Birthe oplyser, at de besluttede indkøb er foretaget, så der nu ikke er flere 
 penge til indretning af huset. 
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7.   Ændring af mødekalender 
 Der afholdes møde for børnehaveklasselederne d. 7. april. FU planlægger og 
 vurderer om der er plads til deltagelse af TR. 
 TR-mødet d. 6. april flyttes til d. 13. april 
 KS-mødet d. 4. april aflyses. I stedet forsøges afholdt et kort KS-møde efter 
 generalforsamlingen. 
 
8.   Møde i SMU 
 Ole gennemgik punkterne på kommende møde - bl.a.: 
 - evaluering af afskedigelser og jobbank 
 - forflyttelser 
 Drøftet 

 
9.   Punkter til næste møde  (Den 2. maj)  
 - indskoling - herunder evaluering af møde med børnehaveklasseledere 
 - årshjul med ideer til temamøder 
 - evaluering af generalforsamling 
 
 På ekstra KS-møde d. 24. marts besluttes fordeling af frikøb for næste skoleår 

 
10.  Eventuelt .    

  


