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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 

         

        Hadsten, den  6. juni 2013 
        J.nr.  

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 27. MAJ 2013 

KL. 10.15 -12.30  

 

  

Det vand, du henter fra bækken 
lærer dig kilden bedre at kende 

                       Japansk ordsprog 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Meddelelser 
Lasse deltager i ansættelsesudvalg vedr. ny skolechef. 
Lasse skal deltage i møde i InSide om inklusion senere i dag. 
Jan skal deltage i KSØ-møde om kurser, bl.a. om udgifter ifm. aflyste kurser. 
Samlede udgifter i forbindelse med lockout bliver på ca. 95.000 kr., som træk-
kes fra særlig fond. 

 
3. Nyt fra MED 

Der er kommunegruppemøde d. 4. juni i 3F 
Der er HMU-møde d. 12. juni 
Ole refererede fra SMU-møde. Der skal findes et nyt TR-medlem i stedet for 
Ole – afklares på TR-møde 
Vi afventer aftale omkring tid til TR og fælles-TR 

 
4. Highlights fra kongressen 

Orientering, drøftelse og beslutning 
Lasse og Birthe orienterede fra kongressen 
Der blev vedtaget tre resolutioner 
Det centrale kontingent nedsættes med 113 kr. pr. måned 
Kredsen får tilskud på 200 kr. pr. måned, hvis kontingentet nedsættes tilsva-
rende – skal besluttes på en generalforsamling 
Der indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling i kredsen 
tirsdag d. 11. juni kl. 16 på Haldum-Hinnerup skolen 
 

5. TR- afslutning 
Drøftelse og beslutning 
Afholdes på kredskontoret d. 24. juni – Jan bestiller forplejning – Lasse guider 
på gåtur, hvis vejret er godt ☺ 

 
6. Mødekalender for 2. halvår 2013 

Bilag tidligere udsendt 
Det udsendte forslag vedtaget – TR-afslutning holdes d. 16. dec. 
Generalforsamling afholdes torsdag d. 27. marts 
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7. A-08 

Orientering, drøftelse og beslutning 
Lasse orienterede om nyhedsbrev fra KL 
 

8. Punkter til næste møde 
(Den 10. juni kl. 10.15-14) 

 
9. Eventuelt 

 
 
 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 


