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

         

        Hadsten, den  25. februar 2013 
        J.nr.  

 

 
Referat fra kredsstyrelsesmødet 

MANDAG DEN 25. FEBRUAR 2013 
KL. 10.15-14.00  

 

 Stor tak til Torsten for indsatsen. 
Vi håber det bedste for jer i det sydlige Østjylland 

  
 

1. Årsrapport ved revisor Jan Jensen 
Udkast til årsrapport gennemgået og godkendt af kredsstyrelsen 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
Afbud fra Lasse og Birthe 
 

3. Meddelelser 
Mandag d. 4. marts kommer der besøg fra Venstres byrådsgruppe. Rikke, 
Lasse, Birthe og Jan deltager fra kredsstyrelsen. 
Ole informerede fra internat om inklusion. 
 

4. Drøftelse af den aktuelle situation 
Herunder: Uddeling af vand og flyers – organisering. TR-møde i Odense 5/3 
praktiske forhold (transport) andet. 
Der er indkøbt vand og der er trykt klistermærker til påsætning – samlet udgift 
ca. 12.000 kr. 
Der er søgt om støtte fra DLF – forventning om ca. 10.000 kr. som bidrag 
Til uddelingen torsdag bruges den udsendte flyer fra hovedstyrelsen 
Jan sender Rikkes udkast til folder ud i TR-konferencen (kan bruges til infor-
mation til kolleger) 
Jan undersøger transportmuligheder til Odense d. 5/3 – mere info på TR-
mødet onsdag (afhentning med bus ca. kl. 9.45 ved Ødum). 
 

5. Generalforsamling 2013 
Drøftelse af eventuelle løse ender, indgangskontrol? 
Der bliver afkrydsning ved indgangen (Erling, Ole og Rikke) 
Den skriftlige beretning forventes trykt og uddelt på onsdag til TR-mødet 
Der er bestilt nye kuglepenne til uddeling 
 

6. TR-mødet  
Orientering og drøftelse 
Vi klargør vandflasker og flyers til uddeling 
Orientering fra kredsformandsmøde og orientering om TR-møde i Odense 
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7. Punkter til næste møde 

(Den 4. marts kl. 10.15-14)  
A-08 
Generalforsamling 
Aktuel OK-situation 

 
8. Eventuelt 

Referat fra møde om arbejdstidsaftale d. 5. februar gennemgået og drøftet.
  

 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 


