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Mødereferat 
 

Møde:  KS møde Dato: 30.11.17 

Sted: Nyhavnsgade 9. st Tidspunkt:   8.15-12.00 

Referent:  UKS Mødeleder: JVC 

Fraværende:    

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 Vedtægtsændringsforslaget 
 

Sagsbeskrivelse: KS har sidste behandling af et vedtægtsændringsforslag. KLS motiverer 
punktet til korte drøftelser og efterfølgende afstemning. 

Referat: KLS har trukket forslaget på baggrund af drøftelserne. 

 

4. Kommunikationsplatformen 

Sagsbeskrivelse: Kommunikationsplatformen er i drift og vores interne kommunikation 
med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter overgår til 
denne i løbet af januar.. KS skal drøfte, hvordan kredsstyrelsen skal 
arbejde med denne nye platform. KS bedes forberede sig ved at gå ind 
og klikke lidt rundt på platformen på dette link: Komplatform 
Brugernavn er cpr.nr. uden bindestreg 
Koden er de sidste 4 cifre i cpr.nr. 
KLS motiverer punktet. 

Referat: KS fortsætter pt med at bruge Google Drev til materialer og KS arbejdet. 
Kommunikationsplatformen præsenteres for vores tillidsvalgte på 
mødet den 12. januar. Platformen tages i brug i løbet af januar og 
afviklingen af skolekom og øget brug af platformen sker i løbet af 
foråret. 
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5. Principper for honorering af medlemmer 

Sagsbeskrivelse: KS skal vedtage et princip for honorering eller frikøb af medlemmer, 
som involverer sig i kredsstyrelsens arbejde. KLS motiverer punktet. 

Referat: KS ønsker at honorere de medlemmer som vi aktivt opsøger og 
indbyder til at deltage i kredsstyrelsens arbejde. KS udarbejder et 
princip for honorering. Forslag til princip tages op på det næste KS 
møde. 

 

 

6. Juletræsarrangement 

Sagsbeskrivelse: De sidste aftaler skal være på plads i forhold til arrangementet. UKS 
motiverer punktet. 

Referat: KS har aftalt de praktiske detaljer og vi glæder os til et hyggeligt 
arrangement. 

 

 

7. Generalforsamlingen 

Sagsbeskrivelse: KS skal gennemgå forretningsordenen til generalforsamlingen. 
KS skal drøfte indholdet til den skriftlige beretning og 
Generalforsamlingsbladet. KLS ser gerne, at der uddelegeres 
opgaver i forbindelse med bladet. KLS motiverer punktet. 

Referat: KS har vedtaget forslag til forretningsordenen til generalforsamlingen. 
KS har drøftet indhold til den skriftlige beretning og fordelt punkterne. 
Indholdet skal være klar til KS 20/12. 
 

 

 

 

8. Punkter til næste møde 

Referat:  

 

 

9. Eventuelt 

Referat: Orientering fra formanden om igangværende tiltag  
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