Kredsstyrelsesmøde1
Mødeleder: Charlotte Holst Højbye
Sekretær : Philip L. Brand
d. 26. oktober 2017

Kl. 10.15 til 13.00

Fraværende:
Punkt: 1) Godkendelse af KS referat Godkendt
fra seneste KS møde.
Punkt: 2) Godkendelse af
indeværende dagordenen
Punkt: 3) Aktiviteter i forbindelse
med KV 17.
/Beslutningspunkt/drøftelsespunkt
KS udarbejder spørgsmål til
politikkerne vedr. folkeskolen til små
videoblokke på FB.

Referat ks. Møde d. 26. okt.
 CH formulerer spørgsmål til politikkerne, som sendes
personligt hvorefter KS tager kontakt for videre
opfølgning.
Referat fra KS. Møde. d.5. oktober.


KS kan finde inspiration i
Kandidattesten på Folkeskolen.dk.
Vedr. sikring af en ordentlig billedeog lyd kvalitet i forbindelse med
videoblokke med politikkere skal KS
forholde sig til evt. indkøb af udstyr,
som matcher opgaven. Derudover
ønskes ”eksperthjælp” til at bistå KS
så billedkvaliteten altid er god på
videoblokkene på FB.





Små videoblokke m. politikkere om skoleforhold på kredsens
hjemmeside og FB
Aflysning vedr. skolepolitiske vælgermøde sendes til de inviterede
spidskandidater.
Spørgsmål til videoblokke udarbejdes.
Reklame for UVM´s besøg på kredsen og paneldebat med UVM
på hjemmesiden og FB

Referat fra KS møde d.11. september.





Politiske møder kan afvikles på Dueholmskolen og Østre skole.
Brev til skolebestyrelsesformænd sendes i uge 37 PLB
Video m. politikkerne på FB senest 2 uger inden valget.
Invitation til medlemmerne sendes d. 15/10 m. TR udsendelsen.

Referat fra KS møde d.9.august.
Debat møde med UVM er på kredsens Beslutning: Møderne søges afholdt på en lokal skole.
 TA og PLB tager kontakt til skolerne.
FB og hjemmeside.
/PLB








Brev til skolebestyrelserne Invitation PLB
Liste over skolebestyrelsesformænd Pia
Video + spørgsmål PLB + CH + TA videoer ud på FB færdige til
d.1. okt.
Medlemslister Involvering af medlemmerne TA
Invitation til medlemmerne til ”debatmøderne” CH ud efter 1.okt.

Møderne afholdes som ”emnedating” Emnebank: Inklusion,
lange skoledage, skolestruktur i Thisted, ”skolen som
førstevalg”, arbejdstid i Thisted.
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Fraværende:
Punkt: 4) Økonomi
/drøftelsespunkt/beslutningspunkt
Investeringsovervejelser herunder
risiko kontra afkast både på driften og
på særlig fond.
Der ønskes en ny makulator, da den
nuværende er ved at være slidt op.
Nypris ca. 1500. kr + moms.
/TA

Den tidligere beslutning om at investere kr. 300.000 af
Kredsens likvide midler, investere i Virksomheds obligationer.
Dette ud fra:.
Afkastet i obligationer er med det nuværende renteniveau på
cirka 1,31%. Hvis det fremtidig renteniveau stiger vil en
yderligere investering i obligationer, udsætte Kredsen for en
betydelig kursrisiko, som der pt. ikke gives en særlig stor
risikopræmie for pga. den lave rente.
Risikoen ved at invitere Virksomhedsobligationer er cirka den
sammen som ved almindelige obligationer, men med en større
forventning til det årlige afkast. Dette er pt. på 5.16%.
Nuværende risikoprofil 29% i aktier 71% i obligationer
Investeringsprofil efter investeringen:
25 % virksomhedsobligationer
22% aktier
53 % alm. obligationer

Punkt: 5) Ny DLF
Kommunikationsplatform
/drøftelsespunkt/beslutningspunkt
Der er aftalt KS arbejdsdag d. 16. november.
DLF’s nye kommunikationsplatform
skal indarbejdes i kredsens daglige
drift. Der skal findes en tovholder og
form på dette.
/PLB
Punkt: 6) Orientering fra KSN
samarbejdet.
Temadag vedr. digitalisering.
Temadag vedr. UCN projekt Lærer
forsker i egen praksis.

Punkt: 7) Kredsudsendelser.
/drøftelsespunkt/beslutningspunkt
KS skal forholde sig til hvordan KS
sikre at der arbejdes med
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Fraværende:
Kredsudsendelserne fremadrettet.
/PLB
Punkt: 8) Orientering.
Punkt: 9) punkter til næste møde.
Generalforsamling d.6. marts 2018
Budgetudkast
Arbejdsmiljøpolitik
Juleafslutning
Nye udvalg i kommunerne
Punkt: 10) Evt.
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