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Mødereferat 
 

Møde:  KS Dato: 25.01.18 

Sted: Nyhavnsgade 9, st, Tidspunkt:   8.15-14.00 

Referent:  UKS Mødeleder: JN 

Fraværende: TG,LDV, JVC ( indtil kl 9.30)   

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. Planlægning af Tr-kurset den 17.-18. maj 

Sagsbeskrivelse: KS havde indledende drøftelser den 23. november om det faglige 
indhold til TR-kurset i maj.  KS skal arbejde videre med ideer til 
planlægningen af kurset.  KLS indleder punktet. 

Referat: KS har drøftet ideer til TR kurset. Kurset skal have have et overordnet 
tema og der skal være en højere grad af deltagerinvolvering. TR` s 
dilemmaer bliver det overordnede tema for dette kursus. Konsulent Pia 
Rasmussen bliver fremover tovholder på kurserne. 
På baggrund af dagens drøftelser har KS besluttet at kurset den 12.- 14. 
September på Hotel Storebælt bliver for TR og AMR. 

 

4. Indstilling til Hæderslegat 

Sagsbeskrivelse: I forbindelse med uddeling af Aalborg Lærerforenings Hæderslegat på 
generalforsamlingen fredag den 16. marts, skal KS tage stilling til de 
indkommende kandidater. JK indleder punktet. 
 
Bilag: Se mappe googledrev-Hæderslegat 2018 

Referat: KS har drøftet de indstillinger der er kommet til hæderslegatet og 
besluttet hvem der skal modtage hæderslegatet i år. 
 

 

mailto:153@dlf.org
http://www.kreds153.dk/


 

Aalborg Lærerforening ❙ DLF Kreds 153 ❙Nyhavnsgade 9, st❙9000 Aalborg❙ 

E-mail: 153@dlf.org❙tlf.nr. 98136325❙www.kreds153.dk ❙www.facebook.com/dlf153/ 

5. Kongresvedtagelse 9 

Sagsbeskrivelse: Ks skal drøfte ideer i relation til kongresvedtagelse 09 om afholdelse af 
kongressen. KLS motiverer punktet 
link 
 

Referat: På kongressen i oktober 2017 vedtog kongressen, at der skal 
igangsættes en undersøgelse om hvordan de menneskelige og 
økonomiske ressourcer bedst anvendes i forhold til udvikling og 
afvikling af kongresser. KS har taget den første drøftelse om vedtagelsen 
og fremlagt forskellige ideer som KS vil tage med i de videre drøftelser 
frem til kongressen i 2018. 

 

 

 

 

6. Punkter til næste møde 

Referat:  

 

7. Eventuelt 

Referat: Planlægning af kørselsruter til uddeling generalforsamlingsbladet så 
alle medlemmer får bladet. 
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