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Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

 

Godkendt 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende 

dagordenen 

 

Godkendes 

Punkt. 3) TR Møder og kredskalender 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt 

 

TR møder frem til skoleferien gennemgås. Der 

tilrettes efter behov i kalenderen. Dette meldes ud til 

TR hvis ensbetydende med ændringer. 

 

Planlægning og udarbejdelse af kredsens aktivitets 

kalender påbegyndes. KS skal afklare antallet af TR 

møder, TR temadage, TR/AMR Temadage, TR 

kursus. 

 

 

 

 

 

I forhold til evt. TR/AMR temadage skal dette 

medtænkes i budget for akutmidlerne. 

 

/PLB 

 

 

 

 

Der planlægges m. lokal TR møder. 11/3 

Thisted og 18/3 Morsø. Dette meddels til 

TR i TR udsendelsen i uge 6. 

 

CH udarbejder kredskalender for skoleåret 

16/17. 

Ca. 8 TR møder, to TR temadage, et til to 

TR/AMR temadage. 

 

TR kursus m. Skive og Viborg lærerkredse 

i første halvdel af skoleåret 17 – afklares 

med de to kredse. 

 

Taget til efterretning. 

 

 

Punkt: 4) Regnskab 2015 og budget 2016. 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt. 

 

Der foreligger endeligt regnskab for 2015 samt budget 

for 2016.  

På baggrund af beslutning i KS forslås flg. forslag 

fremsat på GF. 

 Der oprettes en opkvalificeringspulje, der 

fremadrettet vil fremgå af Kredsens regnskab 

og budgetter. Retningslinjer for puljen vil 

blive udarbejdet. 

 

 

 

 

 

 

 

Der udarbejdes bilag til referatet vedr. 

retningslinjer i forbindelse anvendelse af 

opkvalificeringspulje. 

 



 

Kredsstyrelsesmøde1 

Mødeleder: Tine Agenskov 

Sekretær :   Philip L. Brand  d: 8. februar 2016 Kl. 16.00 til 18.00  

 
Fraværende:  
 

 - 2 - 

 Af det samlede overskud på kr. 184.000 

forslår KS, at der afsættes kr. 50.000 til 

opkvalificeringspulje for tillidsrepræsentanter 

og kredsstyrelsesmedlemmer med mere end 4 

års anciennitet i tillidshvervet. 

 I forbindelse med TA´s tillidshverv i DLF´s 

hovedstyrelse frem til 2020 vil TML have en 

frikøbsbesparelse på kr.93.000 årligt. KS 

forslår at der årligt hensættes kr.58.000 til 

opkvalificeringspulje.  

 

Regnskab og budget gennemgås på mødet med svend 

Hviid. 

/PLB 

 

   

 

 

 

 

Vedr. udgift til sup. Delegeret indregnes i 

budget.kr. 35.000. se bilag. Note til budget 

2016 i forbindelse med omlægning af 

midler til kredsstyrelsens vederlag og 

frikøb 

 

Regnskab gennemgået og drøftet. 

Punkt: 5) Generalforsamling 2016 og faglig Klub 

m. ABC. 

/beslutningspunkt. 

 

Tilrettet kørerplan for GF gennemgås. 

 Foreløbig dagsorden er udsendt med TR 

udsendelsen. d. 5. februar.  Samt som opslag 

på hjemmesiden og FB. 

 Aftale m. det Ottekantede forsamlingshus er 

på plads med hensyn til tider, opdækning og 

forplejning. 

 Aftale med ABC på plads herunder transport. 

 Kredsens GF brev udsendes d. 26. feb. 

 

Behov for vedtægtsændringer gennemgås bl.a. i 

forhold til valgprocedure. 

 

ABC har tilkendegivet, at han deltager i FK møde 

inden GF. Dette skal annonceres via TR udsendelse, 

hjemmeside og FB.  

Behov for justeringer i forhold til ABC deltagelse i 

FK møde inden GF drøftes.  

/PLB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandsskriv til forsiden. 

Kredsstyrelsens indkomne forslag vedr. 

opkvalificeringspulje indarbejdes. 

Valg oplæg indarbejdes. 

Skriv fra FTR Thisted – FTR Morsø. 
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Punkt: 6) Orientering 

 

Opsamling på initiativer i forhold til politikkere i 

kommunerne – ingen respons på henvendelse fra 

Venstre i Thisted kommune. 

 

Møde m. Ulla Vestergaard Socialdemokraterne 

Thisted Kommune. 

 

Drøftelser med kommunerne.  

 

BHK- ledermøde den 18.4 – opslag på hjemmesiden, 

FB og TR udsendelse.  

 

Orientering om brev til medlemmer vedr. centrale 

initiativer, kreds initiativer og TR initiativer i 

forbindelse m. bilag 4.  

 

Orientering vedr. materiale fra DLF til TR i 

forbindelse med skoleårets planlægning. Materialet vil 

blive udsendt som det bliver færdigt. Det direkte til 

TR. Kredsen kan tænke materialet ind på 

kommende TR møder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH påtager sig opgaven. 

 

 

 

Materialet fremlægges på kommende TR 

møde. 

Punkt: 7) KSN samarbejdet. 

 

Møde d. 4. feb. i FF 

  

 

 

Drøftet 

Punkt: 8) Punkter til næste KS møde. 

 

GF. 

Kreds kalender. 

Medlemskalender  

Fælles TR møde 

Volleyball 

 

 

Punkt: 9) Evt. PLB dækker TLF. vagt i uge 7. 

 

 


