
 

 
Mødereferat 

 

Møde:  KS Dato: 18.01.18 

Sted: Nyhavnsgade 9, st, Tidspunkt:  10.15-15.00 

Referent:  KT Mødeleder: JN 

Fraværende: 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. Evaluering af juletræ 

Sagsbeskrivelse: KS skal evaluere arrangementet og fastlægge modellen og datoen for 
2018-arrangementet. UKS indleder punktet. 

Referat: Fint arrangement, alle deltagere hyggede sig med de forskellige 
aktiviteter. Ikke alle tilmeldte mødte op, men antallet af fremmødte var 
passende ift. pladsen. Fremadrettet skal arrangementet holdes i eget 
hus - evt. over to omgange. Dato: søndag den 2. december 2018 

 

4. Henvendelse om fagpolitisk frokost (medlemsarrangement) 

Sagsbeskrivelse: Der er indkommet et forslag om et nyt  medlemsarrangement KS skal 
tage stilling til ideen og vedtage om vi går videre med det. KLS indleder 
punktet. 

Referat: Kredsstyrelsen er enige om, at der skal arbejdes videre med idéen. 
Arrangementet skal ligge om foråret/først på sommeren, og i eget hus. 
Første gang i 2019, evt. dagen før grundlovsdag. 

 

5. Evaluering af AMR og TR mødet fredag d. 12. januar 

Sagsbeskrivelse: KS skal evaluere indhold, form og sted. KLS indleder punktet. 
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Referat: Mødet var delt i to. Formiddagen forløb godt, på trods af ændrede 
planer. Der var en rigtig god debatlyst blandt AMR’erne, som 
efterspørger netværk og mulighed for at dele viden og sparre med 
hinanden.  
Eftermiddagen, hvor TR’erne deltog gav rig mulighed for 
erfaringsudveksling ved bordene. DLF-InSite blev præsenteret for alle 
mødedeltagere. Vi evaluerer fremadrettet på dagen. 

 
 

6. Generalforsamlingsblad 

Sagsbeskrivelse: KS skal gennemgå de skriftlige indlæg til generalforsamlingsbladet, som 
så vil være den skriftlige beretning. KS læser dem på forhånd og giver 
feed back på mødet. KLS indleder punktet. 

Referat: Alle indlæg er nu gennemarbejdet og tilrettet. Den sidste 
korrekturlæsning skal foregå umiddelbart inden bladet udsendes.  

 

7. Vedtægtsændringer for Aalborg Lærerforening 

Sagsbeskrivelse: I de nuværende vedtægter for Aalborg Lærerforening, er der over tid 
sket en ændring i praksis, som ikke er i overensstemmelse med de 
beskrevne vedtægter. I forbindelse med den kommende 
generalforsamling den 16. marts, skal KS forholde sig til 
ændringsforslag til vedtægterne. JK  fremlægger forslag til ændringer 

Referat: Ændringsforslag fremlagt, justeret og godkendt. 

 

8. Pris: Svesken på disken - ansøgning 

Sagsbeskrivelse: Der er kommet en ansøgning fra Sveskens Venner, som efterspørger et 
økonomisk bidrag til prisen Svesken på disken. 

Referat: Aalborg Lærerforening giver 500 kr. til formålet. 

 
 

9. Evt. gæster til generalforsamlingen 

Sagsbeskrivelse: KS skal tage stilling til eventuelle gæster til generalforsamlingen. KLS 
indleder punktet. 

Referat: LL inviteres til generalforsamlingen. Der inviteres yderligere en 
oplægsholder fra en faglig organisation. 
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10. Skolebesøg 

Sagsbeskrivelse: KS skal planlægge kommende skolebesøg, så vi har aftaler på plads med 
skolerne og ikke laver dobbeltbookinger. KLS indleder punktet. 

Referat: Skolebesøg er fastlagt. 

 
 

11. Mobilitetsdagene 

Sagsbeskrivelse: KLS orienterer om modellen for mobilitetsdagene. KS drøfter 
efterfølgende modellen og opmærksomhedspunkterne. 

Referat: Modellen drøftet. KS giver mandat til at formandskabet arbejder videre 
med den endelige aftale. 

 

12. Status på værdipapiret 

Sagsbeskrivelse: KLS giver en orientering om status på arbejdet med værdipapiret. KS 
drøfter efterfølgende strategien. 

Referat: KLS orientere. Efterfølgende drøftelser og afgivelse af mandat til videre 
forhandling.  

 

13. Orientering fra kassereren 

Sagsbeskrivelse: UKS orienterer fra revisorbesøget. 

Referat: Ulla orienterede om status besøg fra revisor. 

 
 

14. Arbejdet med folkeskoleidealet. 

Sagsbeskrivelse: KS skal forholde sig til Kredsudsendelse 005/2018 - Materiale til brug 
for det lokale arbejde med et folkeskoleideal. KLS indleder punktet 

Referat: KS arbejder videre med folkeskoleidealet mhp. at få medlemmerne 
oplyst og involveret i processen. TR’erne bliver vigtige medspillere i 
dette arbejde.  

 
 

15. Punkter til næste møde 
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Referat: TR-kursus 17.-18. maj 

 

16. Eventuelt 

Referat:  
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