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Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

 

 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende 

dagordenen 

 

 

Punkt: 3) Aktiviteter i forbindelse med KV 17. 

/Beslutningspunkt/drøftelsespunkt 

 

På KS Nystrup mødet d. 3. august i år drøftede KS 

flg. tiltag i forbindelse med KV 17. 

 Videoklip på FB med politikkerne 

 Vælgermøder i november – form og indhold 

 Let og forståelig dagsorden. (inklusion, 

skolestruktur)  

 

KS skal foretage en analyse af KS handlemuligheder 

op til KV 17 med følgende fokuspunkter. 

 

 Kredsens arbejdskraft 

 Medlemsinddragelse. Liste m. medlemmer, 

som ønsker at involverer sig. Politikerbesøg, 

læserbreve, debatpaneler osv. 

 Forældre/skolebestyrelser – kan vi få dem i 

tale/sætte en fælles dagsorden? 

 Kaffemøder forsat. 

 Medlemsundersøgelser (Surveyxact) 

 

KS skal træffe beslutning om konkrete 

handlinger/tiltag, som kan/skal iværksættes inden 

månedens udgang. 

 

/PLB 

 

 

 

 

Referat fra KS møde d.6. juli 

Kaffemøder giver gode relationer til 

politikkerne. Indsatsen forsætter.  

 

Indbydelser til vælgermøder sendes til 

spidskandidaterne fra partierne. I dette brev 

spørges også til emner /temaer som de måtte 

finde relevante. /CH 

 

TML - Inklusionsdagsorden. Skolestruktur 

Thisted. 

 

Skriv til forældre rep. vedr. temaer/emner med 

skolerelevans i forbindelse med KV 17.  

 

Liste over medlemmer, som involverer sig i KV 

17 sendes i august. 

 

Omverdens analyse på ”Nystrupmødet” 

 

Evt. medlemsundersøgelser drøftes på 

”Nystrupmødet”  
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Punkt: 4) Den involverende fagforening 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt 

 

KS skal forholde sig til den videre indsats i 

forbindelse med den involverende fagforening 

herunder: 

 

 TR gruppen – mange nye TR. TR møde d 28. 

august skal bruges til at introducerer de nye 

TR samt formidle historien og processen om 

kredsens arbejde med den involverende 

fagforening. 

 Faglig klubmøder – planlægning. Se referat fra 

Nystup mødet. 

 Liste over medlemmer som vil biddrage m. 

læserbreve, politikker besøg, debatter osv.  

 

/PLB 

 

 

 

 

Referat fra KS møde d.6. juli. 

Temadagen oplevedes som god og udbytterig. 

 

Der er disponeret over akutmidlerne resten af 

året. Der derfor ikke økonomisk basis for 

yderligere tiltag. 

Stort træk på akutmidlerne. Hvilket begrænser 

aktiviteter for TR og AMR herunder temadage. 

 

KS følger op efter sommerferien. Evt. brev 

sendes til TR/AMR 

 

KS tættere på medlemmernes arbejdsdag! Vi 

spørger TR. 

 

Punkt: 5) Økonomi 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt 

 

Budgetgennemgag samt drøftelse vedr. investering af 

bl.a. særlig fonds midler. 

/TA/PLB 

 

 

 

Periodens resultat er pt. minus 43.000 kr. dette 

skyldes bl.a. øget kørsel for kredsstyrelsen samt 

OK 18 arrangement. Det besluttes derfor at 

kørselstaksten for KS til godkendt kørsel går 

fra høj til lav takst.  

 

TA undersøger kredsens forsikringsvilkår mhb. 

på at opnår bedre forsikringsvilkår økonomisk 

og dækningsmæssigt. 

 

TA undersøger mulighederne for investering af 

midler fra Særlig Fond kr.200.000 samt midler 

af kredsens likvide indeståender kr. 200.000 
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Punkt: 6) Kredsudsendelser nr.61 og 62  

/Drøftelsespunkt/Beslutningspunkt 

KS skal drøfte betydning og konsekvenser af 

ovenstående kredsudsendelser herunder hvorvidt 

TML skal gøre sig særlige tiltag i samme forbindelse. 

/PLB 

 

 

Punkt: 7) Orientering fra KSN samarbejdet.  

 

 

Punkt: 8) Orientering 

 

 

Punkt: 9) punkter til næste møde 

 

 

Punkt: 10) Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


