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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  31. januar 2011 
        J.nr.  

 
 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 31. JANUAR 2011 

KL. 10.15-14.00  
 

  
Når vinden blæser, er der nogle der bygger læskure,  

andre bygger vindmøller. 
            Ukendt  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Nyt punkt 6: TR-møde d. 7. februar 
 
2. Meddelelser 

Orientering om delresultat fra OK11, bl.a. om seniorordninger 
Orientering om forhandling vedr. afskediget AMR 
Ole skal deltage i kursus om "Kredsens arbejde i relation til lokale skoleudvik-
lingsprojekter" 
Birthe er ved at arrangere pensionistudflugt til Sydslesvig 
Birthe skal deltage i møde i KSØ-arbejdsmiljø  
Jan og Birthe er i gang med kursusplanlægning  
 

3. Generalforsamling 2011  
- Udkast til skriftlig beretning, budget, andet 
Der arbejdes med at finde forslag til dirigent. 
Punkt til dagsorden: Revision af arbejdsmiljøpolitik 
Den foreløbige udgave af den skriftlige beretning gennemgået og rettet til 
Jan gennemgik regnskab for. 2010 og et forslag til budget for 2011 
Punktet genoptages på næste møde 
 

4. Evaluering af A-08 
- orientering og drøftelse  

  Tilbud fra DLF om at gennemføre spørgeskemaundersøgelse 
 

5. Mågevej 14A 
- anskaffelser, åbent hus, elforbrug m.v. 
Vi indbyder Lars Botke, MMT, BUPL og andre samarbejdspartnere 
Indbydelsen tilrettes og FU udsender. 
Vi bestiller ost og pølsebord fra Lading Mejeri - Rikke afhenter. 
FU sørger for drikkevarer. 
Kredsen har haft besøg af energirådgiver, som giver tilbud på varmepumpe og 
ligeledes indhentes tilbud på etablering af fjernvarme. 
 

 



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

 

C:\Documents and Settings\eand\Skrivebord\Referat KS 310111.docx 

 
6. TR-møde d. 7. februar 

- indhold m.v. 
FU sørger for indkaldelse til mødet 
Den endelige planlægning på næste KS-møde 
 
 

    7.  Punkter til næste møde 
          (Den 7. feb.)  

• Revision af arbejdsmiljøpolitik 
• Generalforsamling, herunder skriftlig beretning og budget 
• Evaluering af A-08 - herunder spørgeskema 
• Mågevej 14A 
• TR-møde 
• "Praktisk arbejde" 

 
 
     8.  Eventuelt 
.    
  


