
 
Referat 

 

TID & STED :  ONSDAG DEN 20. MARTS 2019 KL. 12.30 – 15.30 PÅ KREDSKONTORET  

EMNE :  KREDSSTYRELSESMØDE 

AFBUD           :  

REFERENT   : BD 

 

 

1.  
Generalforsamling 2019 (15 min.) 
 

Evaluering af generalforsamlingen – 

herunder de praktiske forhold og 

(behandlingen af) beretningen. 

 

Det fungerer fint med ikke at bestille spisning til alle tilmeldte. 

Mellem 5 og 10 % kan trækkes fra. 

Headset giver god lyd og bør bruges af alle, der skal sige mere 

end korte bemærkninger. 

Der bør være en pauseskærm, når/hvis generalforsamlingen er 

suspenderet samt når/hvis der er tale om medlemsmøde. 

Der har ikke været tilbageløb på Claus Drachmanns oplæg. 

Budgettet burde retteligt have haft en post, hvoraf det ville have 

fremgået, at vi faktisk har overvejet og taget højde for evt. 

ansættelse eller ekstra frikøb i forbindelse med Poul Eriks 

pensionering. 

Udbetaling af honorar til KS (vedtaget på GF19): Udbetales når 

regnskabsåret slutter. Ved udtrædelse af KS udbetales de 

resterende 3/12 til 1. april. 

Der skal ikke afsættes mere end 1½ time til spisning næste år. 

Vi booker Loungen igen i 2020 – d. 12. marts 2020.  

Fin respons på udtalelsen fra rådhus og politikere.  

 

 

2. 2

. 

Er vi gearet til fremtiden? (75 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. 

 

I forlængelse heraf beslutning ift. fordeling 

af opgaver og mødevirksomhed i KS, idet 

frikøbsansøgning for kommende skoleår 

skal være kommunen i hænde senest d. 1. 

april 2019. 

 

Inddragelse af DLF-spillet. 

Drøftelse af, hvordan kredsarbejdet fremadrettet skal organiseres. 

Hvordan skal en styrkelse af kredsens pædagogiske profil 

organiseres, og hvilket omfang er der tale om? 

 

Der afsættes 80 timer til kommunikationsarbejdet. 2 ugentlige 

timer til bl.a. nyhedsbreve, GF-materiale, pensionistprogram, FB 

mm. (Efterfølgende er det af KS besluttet at give yderligere 25 

timer til kommunikationsarbejdet til udarbejde af mødereferater, 

hvor KS deltager). 

 

Ambassadør og pædagogisk ansvarlig placeres hos JS, der 

udarbejder funktionsbeskrivelse, der afspejler, at der afsættes 40 

timer til opgaven. 

 

Baglandsmøder prioriteres som hidtil. Vi arbejder fortsat på 

KS/TR-seminar i samarbejde med Thy/Mors- og Skive 

Lærerkreds. 

 

JW og BD udvælger et tema til behandling på kommende KS-

møde.  

3. 4

. 

 Lokalt samarbejde med LO (5 min.) 
 

Kredsstyrelsen vedkender sig officielt de 

tidligere udsendte vedtægter i LO-Viborg – 

Fagforeningernes Hovedorganisation. 

Indmeldelse i LO Viborg. AB tager kontakt til DLF ift. refusion 

af 25,- pr. medlem, når vi melder os ind i LO Viborg. 

En enig kredsstyrelse vedkender sig LO’s vedtægter. 



4. 5

. 

Ny start (20 min.) 

Drøftelse og evt. beslutning om, hvordan 

anvender vi bedst de 50.000 kr. tildelt fra 

hovedforeningen? 

Hvordan kommer vi videre med 

opgaven? 

Vi vil arbejde på en samarbejdsdag mellem Kreds, 

Skolelederforening og Forvaltning - evt. i forlængelse af et erfa-

møde og gerne med et oplæg ved eksempelvis Tages Søndergaard 

om professionel kapital? 

 

Ekskursion til eksempelvis en eksemplarisk kommune kunne 

være en mulighed. 

 

Kan vi lade forældrene være et tema? Er der andre temaer, hvor 

vi er sikre på fælles fodslaw? Skal vi lade skolelederne sætte 

dagsordenen?  

 

BD/JW tager den videre til skolelederne/forvaltningen.  

 

5. 6

. 

Kommunalt nyt (10 min.) 

Aktuelt vedr. Viborg Kommune: 

- B&U-udvalget 

- Skole-MED 

- Fælles-MED 

- Hoved-MED 

Fælles-MED har haft fokus på GDPR. Torben Andreasen er på 

vej rundt på skolerne. 

Fælles-MED har møde med det politiske udvalg tirsdag den 26. 

marts 2019. 

 

6. 7

. 

Gensidig orientering (10 min.) 
 

Der har været møder med Vestre Skole, der arbejder med en ny 

organisering af arbejdstiden. 

7. 8

. 

Punkter til kommende møder 

Økonomi – overflytning af likvider samt 

fond/medlemspleje eller…? 

 

Budgetrapport den 24. april 

Kursuskatalog. 

8. 9

. 

Evt. 
 

 

 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Winther og Brian Dalsgaard 

Formand og næstformand 

 

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

