
 
Referat 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 13. MARTS 2019 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET  

EMNE :  KREDSSTYRELSESMØDE 

AFBUD           :  

REFERENT   : BD 

 

 

1.  
Generalforsamling 2019 (30 min.) 

 Udtalelse fra GF vedr. skolernes budget 

(BD)  

 Praktiske informationer (orientering) 

 Beretning (til gennemsyn og 

kommentering) 

 

Bilag:  

Udtalelse (er udsendt) 

Revideret beretning udsendes efter 

weekenden 

Udtalelse tilrettet. 

 

 

Beretningen gennemgået med enkelte rettelser. 

 

Mentimeter vedrører udelukkende beretningen, mens 

kommentarer til udtalelsen tages i plenum. 

Samlet afstemning (JW retter henvendelse til dirigenten for 

nærmere aftale) 

2. 2

. 

Hovedstyrelsesvalg (15 min.) 

 Tilbagemeldinger på henvendelser til de 

p.t. lokalt valgte 

hovedstyrelsesmedlemmer 

 Drøftelse af JS’ oplæg til GF 

 

Drøftelse og beslutning af videre proces 

 

Returmeldinger fra de nuværende hovedstyrelsesmedlemmer. 

 

Målet med vores egen kandidat er at sikre en endnu tættere 

kontakt til hovedstyrelsens arbejde, samt at det Midt- og 

Vestjyske område bliver stærkere repræsenteret, end vi er p.t. 

 

Der er styrke i at have en lokal kandidat. 

 

Jacobs korte oplæg drøftet. 

3. 3

. 

Regnskab 2018 (25 min.) 
 

AB’s gennemgang af regnskabet på GF 

drøftes. 

Desuden drøftelse ift. kredsens likvide 

midler: 

Hvor og i hvilken form skal vi placere et 

givent beløb (ca. 300.000 – 400.000 kr.)? 

 

Bilag: Evt. rundsendelse af AB’s slides 

Regnskabsslides gennemgået. 

 

Drøftelse af fond versus evt. at lave ekstra medlemsservice som 

eksempelvis gratis retshjælp eller… 

4. 4

. 

 Lokalt samarbejde med LO (5 min.) 
 

Opfølgning på LO’s repræsentantskabsmøde 

d. 7. marts 2019 og indmeldelse i LO-

Viborg. 

JW og BD deltog i repræsentantskabsmødet. Meldingen om, at vi 

melder os ind blev vel modtaget i LO-regi, men giver anledning 

til bekymring i FTF-regi, der ønsker en drøftelse af en kommende 

struktur. 

 



5. 5

. 

TR/AMR-møde d. 10. april 2019 (10 

min.) 
 

Gennemgang og drøftelse af forslag til 

program. 

 

Bilag: Udkast til program udsendes mandag 

Gennemgang af dagens program. Godkendt, men vi skal være 

skarpere på, hvilke punkter der er orienteringspunkter og hvilke, 

der er til drøftelse. 

 

6.  Er vi gearet til fremtiden? (30 min.) 
Hvilke kort- og langsigtede tiltag gav kurset 

umiddelbart anledning til? 

 

Beslutning ift., om der er tiltag, der skal 

igangsættes nu, og hvem der i givet fald er 

tovholder. 

 

Inddragelse af DLF-spillet. 

Udsat til den 20. marts 

7.  Forsøg med selvstyrende skoler (25 

min.)) 
Ministeren igangsætter forsøg med 

selvstyrende skoler. Flere Viborg-skoler 

kunne være interesseret, og punktet er derfor 

på kommende Skole-MED.  

Drøftelse af kredsen holdning til, om det er 

noget, vi i Viborg Kommune vil og bør være 

en del af. 

 

Bilag: Info-mail fra Jesper Støier på 

140@dlf.org (onsdag d. 6. marts 2019) 

Vores opgave er at orientere TR’erne om, at de skal tage kontakt 

til os, hvis der bliver snak om at søge om at blive en del af 

forsøget. 

 

Der er et skisma i, hvorvidt vi ønsker vi at være en del af at være 

et projekt, der udfordrer det fælles skolevæsen. Vi vil gerne være 

en del af en positiv udvikling, men giver forsøget selvstyrende 

skoler grobund for udvikling eller grobund for, at vi på sigt 

skaber større forskelle skolerne imellem? 

 

Dagsordensættes på et kommende TR-møde. 

8. 6

. 

Kommunalt nyt (10 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

 

GDPR er på vej rundt på skolerne i form af et oplæg for 

ledelserne v. Torben Andreasen, Overlund skole. 

 

Det er et opmærksomhedspunkt for kredsen, at det kan have 

ansættelsesmæssige konsekvenser ikke at overholde 

persondataforordningen. 

Der orienteres på Fælles-MED den 18. marts. BD bringer videre 

på et kommende TR-møde. 

 

9. 7

. 

Punkter til kommende møder 

 

 

Intet til referat. 

10. 8
. 

Gensidig orientering 

 

JW er delvist fraværende til næste TR-møde. 

11. 9
. 

Evt. 
 

Intet til referat. 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther og Brian Dalsgaard 

Formand og næstformand 

 

mailto:140@dlf.org
http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/Boerne-og-Ungdomsudvalget
http://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/Forvaltninger-og-stabe/Boern-og-Unge/MED-systemet/Skole_MED/Dagsorden-og-referater
https://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/MED-og-samarbejde/Faelles-MED-udvalgene/Faelles-MED-Boern-og-Unge/Dagsorden-og-referater
https://intranet.viborg.dk/Tvaergaaende/MED-og-samarbejde/HOVED-MED/2016-Dags-og-referat

