Kredsstyrelsesmøde1
Mødeleder: Charlotte Holst Højby
Sekretær : Philip L. Brand

d. 16. august 2018

Fraværende:
Mødeleder: TA
Sekretær: PLB
Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste
KS møde.
Punkt: 2) Godkendelse af indeværende dagsorden

Kl. 9.00 til 10.30

?

Punkt: 3) Afskedsreception for konsulent.
/Beslutningspunkt/drøftelsespunkt
KS skal drøfte følgende forhold i forbindelse
afskedsreception for Svend Hviid.
 Økonomisk ramme
 Bespisning og drikke
 Gave
 Tale
 ”Hjælp i køkkenet”
 Andet
/PLB
Punkt: 4) Gaveregelment herunder buketter
/drøftelsespunkt/beslutningspunkt.
KS skal afklare og fastsætte gavereglement for
kredsens ansatte. Samt fastsættelse af beløbsramme
for køb af buketter til medlemmer, som fylder 75 år
og ved dødsfald.
/KS

Vin, sodavand, kaffe og The indkøbes.

Punkt: 5) Vedtægter i forbindelse med valg til KS.
/drøftelse/beslutningspunkt
KS skal gennemgå kredsens vedtægter med særligt
henblik på valg til KS.

KS gennemgår vedtægter mhb. bl.a.
konsekvenstilrettelser i forbindelse med valg af
sup. til ekstern delegeret.









Philip tale.
Tine og Charlotte supplere.
Aftalt
Køkken tømmes – der lejes cafeborde
til at stå i køkkenet.
Små tallerkner, knive, gafler, duge, glas
lejes.
Mad bestilles ved spisehuset Thy.
Fadølsanlæg Thisted Bryghus bestilt

TA udarbejder endeligt oplæg til godkendelse
på næste KS møde.

PÅ kommende KS møde.
Behov for evt. ændringer drøftes.
/KS

CH gennemgår vedtægter mhb. oplæg til KS

Punkt: 6) Persondataforordningen.
/beslutningspunkt
Hvor langt er vi, og hvad bliver næste handling.
/KS
Punkt: 7) KS økonomi.

KS + HA + PV arbejder med
persondataforordningen + oprydning i kælder
og arkiver d.5/9 hele dagen.
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Fraværende:
/Økonomipunkt
Gennemgang af KS regnskab og budget.
/TA
/KS

Kl. 9.00 til 10.30

Regnskab er i balance og i god gænge.
Det forventes at der skal udbetales
feriegodtgørelse for optjent ferie i indeværende
ferieår 2018 for afgående konsulent. Dette
forhold har KS ikke medtænkt i indeværende
budgetperieode pga, af manglende
opmærksomhed mod denne problemstilling.
Dette vil forventeligt påvirke indeværende
regnskabsperiode negativt.

Punkt: 8) Orientering.
Temadag om 10. klasse Thisted – hvor langt er vi?
Kongres.
Punkt: 9) Punkter til næste KS møde

Punkt: 10) Evt.
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