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Sekretær :   Philip L. Brand  d. 16. marts 2017 Kl. 10.00 til 12.00  

 
Fraværende:  

 - 1 - 

 

Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

 

 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende 

dagordenen 

 

 

Punkt: 3) Regnskab og budget  

/Beslutningspunkt/drøftelsespunkt 

 

KS fik vedtaget indstilling vedr. funktionstillæg for 

kassererfunktion på kredsens generalforsamling 2017 

i forbindelse med kassererskifte fra Svend Hviid til 

Tine Agenskov. 

 

KS skal drøfte videre administrativ håndtering af dette 

funktionstillæg.  

 

 

 

 

 

/TA/PLB 

 

 

 

Kredsstyrelsen indstiller til. 

generalforsamlingens beslutning, at der ydes et 

funktionstillæg for kasserer funktion til Tine 

Agenskov på kr. 15.500 i 00 niveau. (20.800 kr. 

i nutidskroner) 

 

KS beslutning. 

Kredsstyrelsen tager generalforsamlingens 

beslutning jf. ovenstående til efterretning. 

Hvormed Tine Agenskov vagetager kasserer 

funktionen i Thy – Mors Lærerkreds 

fremadrettet. 

 

Funktionstillæg for kassererfunktionen 

udbetales månedsvis til Tine Agenskov pr1t. 

april 2017 i nutidskroner. 
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Punkt: 4) Evaluering af kredsens 

generalforsamling 2017 og Borgmesterkandidat 

topmøde. 

/Drøftelse og Beslutningspunkt 

 

KS skal evaluerer GF og kandidattopmøde i 

forbindelse med GF afholdelsen herunder: 

- Sted og forplejning i forhold til udgift 

- Kandidattopmødet – hvad kan vi bruge det til? 

- Afholdelse af GF  

- GF 2018 – valggeneralforsamling kan KS på 

nuværende tidspunkt medtænke politikker 

topmøde, Anders Bondo, OK 18? 

 

/PLB 

 

 

 

 

Der udarbejdes kontaktliste over lokale 

byrådspolitikere. Der arbejdes m. politiske 

møder torsdag d. 26. okt. I Thisted og tirsdag 

d.7. november. Mors. Begge dage fra kl. 17.00. 

 

Der arbejdes m. speeddating som koncept for 

møderne. 

 

PLB reserverer Det ottekantede forsamlingshus 

d.6. marts 2018. 

Der tages kontakt til ABC og Gordon Ørskov 

Madsen – formand for ok udvalget. 

 

Punkt: 5) Forhandlinger med kommunerne om 

arbejdstid 

/Drøftelsespunkt 

 

KS skal drøfte status på forhandlingerne vedr. 

arbejdstid i begge kommuner. 

/PLB 

 

 

 

 

 

Drøftet. 

Punkt: 6) Forhandlinger om MED aftale  

/Drøftelsespunkt 

KS skal drøfte status på forhandlinger om MED 

aftaler i begge kommuner. 

/PLB 

 

 

Udsættes til næste KS møde 

 

 

Punkt: 7) KSN samarbejdet 

 

Drøftet 

Punkt: 8) Orientering 

Undersøgelse af pædagoger i undervisningen/TA 

Skoler til KL/DLF fremfærdsprojekt/TA 

DLF gearet til fremtiden/TA 

 

 

Drøftet 

Punkt: 9) punkter til næste møde ingen 

Punkt: 10) Evt. intet 

 


