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Mødereferat 
 

Møde:  Kredsstyrelsesmøde Dato: 26. okt 2017 

Sted: Nyhavnsgade 9, st. Tidspunkt:   8.15-14.15 

Referent:  KT Mødeleder: JVC 

Fraværende: UKS   

Forkortelser: Karsten Lynge Simonsen (KLS), Jan Knærkegaard (JK),  
Ulla Koch Sørensen (UKS), Johnny Nielsen (JN), Kristina Terpling (KT),  
Janus Østerskov Christiansen (JØC), Jesper Vejergang Christensen (JVC),  
Lotte Dahl-Vedel (LDV), Tilde Gammelgaard (TG) 

 

1. Valg af referent og mødeleder 
2. Bemærkninger til dagsorden 

 

 

3. Kredsstyrelsens organisering 

Sagsbeskrivelse: KLS fremlægger et konkret forslag til en vedtægtsændring 
Forberedelse:  læs vedtægter på: http://www.kreds153.dk/om-
kredsen/vedtaegter 
Vi drøfter forslaget og tager stilling til forslagets status. 

Referat: Forslag drøftet. Der arbejdes videre med forslaget, og et tilrettet forslag 
behandles på næste kredsstyrelsesmøde. 

 

 

 

4. Dansk Folkehjælp Aalborg 

Sagsbeskrivelse: Vi har modtaget en ansøgning fra Dansk Folkehjælp. Ulla sendte mail 
rundt i søndags. JK fremlægger punktet og ansøgningen til behandling. 

Referat: Det besluttes at donere 4000 kr til formålet. 

 

5. Danmark for Velfærd 

Sagsbeskrivelse: På baggrund af dagen i Odense og afholdt FTF-møde skal kredsstyrelsen 
tage stilling til initiativer og den videre indsats. JK motiverer punktet  
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Referat: Der laves et socialt arrangement den 7. november på Kredskontoret. 
Info sendes ud til medlemmerne via TR  i uge 44. 
Der sendes ligeledes en skrivelse ud,  med opfordring  om at skrive 
under på www.danmarkforvelfaerd.dk , samt til at deltage i 
demonstrationen den 7. november på Gammeltorv. 

 

6. Generalforsamling 

Sagsbeskrivelse: KS skal træffe beslutning om nedenstående punkter: 
1. Hæderslegat 
2. Forslag til dirigent 
3. Forslag til evt. underholdning 
4. Form og indhold på generalforsamlingsblad 
5. Annonceringsform af opstillede 
6. Afviklingsform af generalforsamlingen - herunder før, under og 

efter 
7. Vedtægtsændringsforslag  
8. Information om generalforsamling 
9. eventuel ekstraordinær generalforsamling 
10. beskrivelse af arbejdet i kredsstyrelsen 

KLS motiverer punktet. 

Referat: ad 1. Mulighed for at indstille kandidater til modtagelse af 
hæderslegatet sendes ud til TR og medlemmer i uge 50 via nyhedsbrev. 
 
ad 2. Palle Rom har tilkendegivet, at han gerne vil komme. 
 
ad. 3. Der er ikke behov, da folk gerne vil tale med hinanden. 
 
ad. 4. Der udsendes et fysisk blad, et elektronisk blad,  samt plakater til 
alle skoler. Den skriftlige beretning samt opstillede kandidater til 
kredsstyrelsesvalget danner indholdet i bladet. 
 
ad. 5. Kandidater som stiller op  til kredsstyrelsesvalget,  kan få et 
indlæg i bladet på max. 2000 anslag. Der er også mulighed for at lave en 
valgvideo på 1 ½  minut til Aalborg Lærerforenings hjemmeside. 
 
ad. 6. Sted: UCN, Festsalen. Kredsstyrelsen er vært ved 
generalforsamlingen og møder ind til klargøring to  timer før start. 
Kredsstyrelsen er behjælpelige med oprydning når generalforsamlingen 
slutter. Under generalforsamlingen: Formand og næstformand sidder 
ved siden af talerstolen sammen med dirigent og en konsulent. De 
øvrige kredsstyrelsesmedlemmer sidder ude blandt medlemmerne. 
Opstillede kandidater afholder valgoplæg fra talerstolen. 
 
ad. 7. Vedtægterne rettes til, så de stemmer overens med praksis, 
særligt med fokus på §3.  Vedtægterne vedtages endeligt på 
generalforsamlingen. 
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ad. 8Deadline for at få indlæg i generalforsamlings bladet er den 12. 
januar. Skriftlig beretning skal ligeledes være klar 12. januar. 
Generalforsamling Bladet sendes ud på skolerne i 10-15 eksemplarer. 
 
ad. 9.  Under ekstraordinær generalforsamling: Formand og 
næstformand sidder ved siden af talerstolen sammen med dirigent og 
en konsulent. De øvrige kredsstyrelsesmedlemmer sidder ude blandt 
medlemmerne.  
 
ad. 10. Drøftes på kredsstyrelsesmødet den 21. november 
 
 
 

 

 

7. Evaluering af kongres 

Sagsbeskrivelse: KS skal evaluere kongressen som helhed; Kongresforberedende møder, 
debatindholdet, formen, KS-deltagelse og kommende initiativer. 
Derudover evalueres kredsstyrelsen praktiske deltagelse i kongressen. 
KLS motiverer punktet. 

Referat: Punkter fra kongressen vi ønsker at løfte lokalt:. 
● Læringsportaler og digitalisering i folkeskolen.  
● Teach First. 
● Folkeskoleideal 
● Form på kongressen: Aalborg Lærerforening vil gerne arbejde 

videre med idéer til en ny kongresform. 

 

8. Planlægning af TR-møde den 10. november 

Sagsbeskrivelse:  
Kredsstyrelsen skal drøfte emner til dagsorden til TR-mødet den 10. 
november. 

Referat: Mødet afholdes på Løvvangskolen. Mødet blev planlagt. 
 

 

 

9. Evaluering af Facebook-streaming 5. oktober og 24. oktober 

Sagsbeskrivelse: Kredsstyrelsen skal evaluere de to arrangementer 

Referat: Arrangementet nåede langt ud til interesserede. Det var et nyt koncept, 
som kredsstyrelsen også fremadrettet vil bruge i andre sammenhæng. 
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. Punkter til næste møde 

Referat:  
 

 

 

. Eventuelt 

Referat:  
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