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Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende 

dagordenen 
 

Punkt. 3) TR Temadag d. 29. januar 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt 
KS skal fastlægge endeligt indhold på TR temadag d. 
29. januar samt aftale den praktiske afvikling af dagen 
herunder fremlæggelse af resultater fra 
medlemsundersøgelserne samt fremlæggelse af PP. 
 
 
I den forbindelse skal KS afklare målsætningen for 
dagen – hvad ønsker KS at få ud af TR temadagen? 

 
 
 
 
 
 
 
/PLB 

Målsætning: 
• Retningsgivende i forhold til kredsens 

strategi. 
• State of mind blandt medlemmerne. 
• Gennemgang af modeller – samt 

udbrede kendskab til kredsens arbejde. 
 
Temadagen forløb godt m. god struktur på 
drøftelserne og rammerne var passende. 
 
Opsamling:  

• Større autonomi til at prioriterer 
arbejdstid. 

• Fokus på opgavemængde og ressourcer. 
• Vikartimer. 
• Mellemtimer og Flex. 
• Den faglige og pædagogiske drøftelse. 
• Understøttende UV. Ok m. omlægning 

til tolærerordning – 60 min. lektioner. 
• Møder m. Leder, TR, forvaltning og 

kreds. 
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Punkt: 4) Regnskab 2016 og budget 2016. 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt. 
Der foreligger endeligt regnskab for 2015 samt budget 
for 2016. 
 
KS skal forholde sig til begge, herunder hvorvidt 
regnskab samt budget giver anledning til 
bemærkninger og evt. justeringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drøftelse af uddannelsesfond for kredsstyrelsen 
herunder anvendelse af hensat frikøb til 
medfinansiering af uddannelse.  
 
 
 
 
 
 
Behovet for vedtægtsændringer skal medtænkes i 
forhold til ovenstående.  
 
Kredsens kasserer deltager under dette punkt. 
 
Der er kritisk revision umiddelbart efter KS mødet. 
 
 
 
 
 
/PLB  
 

 
 
 
 
 
Fremadrettet skal kasseren og formand 
gennemgå posteringer og regnskab månedsvis 
med sekretæren. 
 
Regnskab sendes til kredsens revisor 
kvartalsvis. 
 
Årets overskud foreslås fordelt på følgende 
måde: 
Der hensættes kr. 50.000 til uddannelse af KS 
og TR 
Restende del af overskuddet tillægges 
egenkapitalen.  
 
Der hensættes kr. 50.000 i regnskab fra 2016 til 
2019 så længe TA sidder i DLF hovedstyrelse 
og varetager FTR opgaven i Morsø Kommune. 
til efter/videreuddannelse til afgående 
kredsstyrelsesmedlemmer og 
tillidsrepræsentanter m. mere end 4. års 
anciennitet. De nærmere principper udarbejdes 
til kommende KS møde. 
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Punkt: 5) Generalforsamling 2016 og faglig Klub 

m. ABC. 

/beslutningspunkt. 
Tilrettet kørerplan for GF gennemgås.  
 
Hjemmesiden og FB opslag i forhold til valg til 
kredsstyrelsen. 
 
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  

 
 
 
 
 
Udsendes senest fredag d. 5. februar med TR 
udsendelse og på hjemmeside + FB. 
 
 
 
 
Charlotte Holst afhenter ABC i Aalborg. 

Punkt: 6) Orientering 
Opsamling på initiativer i forhold til politikkere i 
kommunerne. 
 
Kredsformandsmøde i KBH + regionalt 
kredsformandsmøde i Aalborg 
 
Møde for BHK lederne 

 
PLB tager kontakt til udvalgsformænd i forhold 
til §16a uv. 
  
For lidt tid til drøftelser på mødet. 

Punkt: 7) KSN samarbejdet. 

Kort evaluering af budgettemadag i Aabybro 
God temadag med budgetgennemgang. 

Punkt: 8) Punkter til næste KS møde. 

GF 
 
Budget + regnskab. 
 
Principper for uddannelse af afgående KS og TR. 
 
Drøftelse med kommunerne 
 
Strategi 
 

 

Punkt: 9) Evt.  
 


