
 

Kredsstyrelsesmøde1 

Mødeleder: Charlotte Holst Højby 

Sekretær :   Philip L. Brand  d. 12. januar 2017 Kl. 10.30 til 12.30  

 
Fraværende:  

 - 1 - 

 

Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

 

Godkendt 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende 

dagordenen 

Godkendt 

Punkt: 3) Regnskab og budget  

/Beslutningspunkt 

 

KS skal forholde sig til senest fremsendte 

budgetprocedure herunder: 

 Opsamling på møde med pensionistudvalget. 

 Forslag til budget 2017 samt budgetramme for 

2018 

 Andet vedr. budget og regnskab  

 

/PLB 

 

Indkøb af kaffemaskine kr. 1200 bevilliget. 

 

Kritisk revision d.8/2 2017. med deltagelse af 

TA og PLB. 

 

Kasser Svend Hvid fremlægger budget og 

regnskab på GF.   

 

Drøftelse af yderligere medlemsaktiviteter samt 

tilhørende økonomi. 

Punkt: 4) Opsamling på arbejdet i TML 2016. 

/Drøftelse og Beslutningspunkt 

KS skal samle op på iværksatte initiativer og gøre 

status. 

 Den involverende fagforening 

 Kommunalvalg 2017 

 Høringssvar vedr. ny tildelingsmodel Thisted 

kommune. 

 DLF registrering af UV tid. 

 Forhandlinger i begge kommuner 

 Vejledernetværk 

 Medlemsmøder. 

 Andet 

 

 

 

 

 

 

TR/AMR temadag d. 19. maj 2017 med 

deltagelse fra Deltager Danmark.  

Indholdsbank. 

 Fælleskraft ”de 18 %” 

 Jeg – OS – Nu – If I not Slids 

 Konkrete værktøjer. 1 til 1 mødet – 

pindemand 

Der er lagt foreløbig strategi for 

kommunalvalget. Skriv til TR vedr. 

kommunalvalg udsendes med TR udsendelsen i 

uge 2. 

Der er afgivet høringssvar fra kredsen. I den 

forbindelse er der afholdt møde med Erik Bøgh 

og Ulla Vestergaard. 

Der pågår forhandlinger i begge kommuner. 

 

Der har været afhold medlemsmøde med Mette 

Fredriksen på kredsen. 
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Velfærdsalliancen 

 

 

 

/PLB 

 

Forflyttelsesaftale i Thisted afventer beslutning 

i BFU udvalget vedr. ressourcetildelingsmodel. 

 

Forflyttelsesaftale i Morsø kommune drøftes på 

møde med TA og Skolechef Vibeke Skov d. 

12/1 2017 

  

CH er forsat tovholder for kredsens indsat i 

samarbejdet lokalt med øvrige faglige 

organisationer. 

  

Punkt: 5) Generalforsamling marts 2017 

/Drøftelse og beslutningspunkt. 

KS skal forholde sig kørerplan for GF 

Forespørgsel om Anders Bondo kan deltage i GF er 

sendt afsted – og fulgt op på igen. 

/PLB 

 

Der arbejdes på at afvikle et 

borgmesterkandidat topmøde forud for GF 

afholdelsen samme dag. 

 

GF blad skal være færdigt til udsendelse d. 2/2 

2017. Indlæg sendes til TA 26/1 2017. 

Punkt: 6) Orientering  

 

Punkt: 7) KSN samarbejdet FF dagsordner. 

Punkt: 8) Punkter til næste KS møde Budget og regnskab. 

GF 

 

Punkt: 9) Evt. Intet 

 


