
 

Kredsstyrelsesmøde1 

Mødeleder: Tine Agenskov 

Sekretær :   Philip L. Brand  d: 25. februar 2016 Kl. 9.00 til 11.00  

 
Fraværende:  
 

 - 1 - 

Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

 

 

Godkendt 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende 

dagordenen 

 

 

Godkendt 

Punkt. 3) Status på kredsens generalforsamling og 

medlemsmøde med ABC. 

/drøftelse/ beslutningspunkt 

 

Der ønskes en status på de praktiske forhold i forhold 

til afvikling af GF. 

 GF blad  

 Lokale + forplejning 

 Regnskab + budget 

 Fremlæggelse af forslag fra KS  

Øvrige forhold i forhold til GF og medlemsmøde 

drøftes. 

/PLB 

 

 

 

 

 

 

 

 GF blad tilrettet. Udsendes d.26/2 2016 

 Lokale og forplejning er aftalt.  

 Godkendt 

 TA fremlægger kredsstyrelsens forslag. 

 

Punkt: 4) Status på kredsens aktivitetskalender 

/drøftelsespunkt/beslutningspunkt. 

 

KS skal drøfte det videre arbejde med kredsens 

aktivitets kalender. 

 

Beslutning fra KS møde d.8/2 2016: 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. 

 

/PLB 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   

 

 

Medlemsarrangement i okt. Måned. CH. 

 

 

 

Drøftes på kommende baglandsmøde. 
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Punkt: 5) Praktisk forhold vedr. 

medlemskalenderen 

/drøftelses/beslutningspunkt. 

 

De praktikske forhold vedr. kredsens 

medlemskalender drøftes. 

/PLB 

 

 

 

 

 

Er bestilt. 

Bestillingslister fra TR skal fremsendes til 

kredsen. 

Punkt: 6) Orientering 

 

Status på kredsens volleyball arrangement. 

 

Status på fælles TR møde d.26/2 2016 

 

Orientering om brev til medlemmer vedr. centrale 

initiativer, kreds initiativer og TR initiativer i 

forbindelse m. bilag 4. ER brevet sendt ud til TR? 

 

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.  

 

 

 

 

Hal bestilt i Snedsted. Forplejning aftales. 

Pokal indkøbes. 

 

Drøftet 

 

Brevet udsendes i morgen. TR vil blive  

orienteret på TR møde d.26/2 2016. 

 

 

Materialet fra kredsudsendelse 015 2016. 

behandles på KS temadag d.10 marts.2016. 

Herefter præsenteres materialet for TR på 

kommende TR møder i marts 2016. 

 

Velfærdsinitiativ vedr. omprioriteringsbidrag –

status undersøges.  

Punkt: 7) KSN samarbejdet. 

  

Intet til orientering 

Punkt: 8) Punkter til næste KS møde. 

 

 Fælles forståelse/arbejdstid 

 GF. 

 Kreds kalender. 

 Medlemskalender  

 

 Evaluering af medlemsmøde m. ABC 

og GF. 

 Opfølgning af kredsudsendelse nr. 015 

2016 

 

Punkt: 9) Evt. 

 

Intet til evt. 

 


