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Mødereferat 
 

Møde:  KS-møde Dato: 23.11.17 

Sted: Nyhavnsgade 9, st. Tidspunkt:   10-14.00 

Referent:  UKS Mødeleder: JN 

Fraværende: JVC, TG   

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. Budgetbalance 

Sagsbeskrivelse: UKS gennemgår budgetbalancen 

Referat: UKS gennemgik balancen for  1/1- 30/9. Det ser fornuftigt ud. KS tog 
orienteringen til efterretning. 

 

 
 

4. Konsolideringsmøde 

Sagsbeskrivelse: På baggrund af fredagens TR-møde skal vi drøfte 
opmærksomhedspunkter i forhold til kommende konsolideringsmøde i 
december. KLS indleder punktet. 

Referat: Konsolideringsmødet kan være en evaluering af værdipapiret og 
samtidig give tid og rum til de drøftelser der skal være i forhold til 
samarbejdet på skolen. Professionel kapital skal på dagsordenen, det 
skal gøres relevant og der skal skabes engagement. Der skal sættes gang 
i nogle handlinger.  

 

 

5. TR-kursus i maj 2018 
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Sagsbeskrivelse: Vi skal tage stilling til det faglige indhold på TR-kurset til maj. Vi skal 
være tidligt ude, hvis vi ønsker bestemte foredragsholdere. JK indleder 
punktet. 

Referat: KS har drøftet foreløbigt indhold på TR kurset 17-18. maj på Løgstør 
Parkhotel. Der arbejdes videre med indholdet. 

 

 

6. Evaluering af KSN dagen 

Sagsbeskrivelse: Vi skal evaluere både KSN dag, med fokus på indholdet og kommende 
initiativer. KLS motiverer punktet 

Referat: Det var et fint indhold om formiddagen og det er et godt sted at holde 
møderne. Der er lidt delte holdninger til hvor meget man får ud af 
udvalgsarbejdet. 

 

 

7. Evaluering af TR-mødet d. 14.11 

Sagsbeskrivelse: Vi skal evaluere TR-mødet i forhold form og indhold. KLS motiverer 
punktet 

Referat: Det var et godt møde med god energi selvom vi blev lidt presset på 
tiden.  

 

 

8. Evaluering af Nordkraft-medlemsarrangement 

Sagsbeskrivelse: Vi skal evaluere Nordkraft -arrangement. UKS motiverer punktet 

Referat: KS har evalueret arrangementet. Et godt og populært arrangement. Vi 
gentager det i 2018. 

 

 

9. Ansøgninger fra Frelsens Hær og Børnenes kontor  

Sagsbeskrivelse: KS skal forholde sig til indkomne ansøgninger. UKS motiverer punktet. 

Referat: KS har behandlet ansøgningerne og vi giver 4000,- til hhv Frelsens Hær 
og Børnenes kontor som begge har søgt om julehjælp til trængte 
børnefamilier. 
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. Punkter til næste møde 

Referat:  

 

 

. Eventuelt 

Referat:  
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