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Mødereferat 
 

Møde:  KS- møde Dato: 1. marts 2018 

Sted: Nyhavnsgade 9, st. Tidspunkt:   11.30 - 15.00 

Referent:  KT Mødeleder: JN 

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. Regnskab 2017 

Sagsbeskrivelse: Årsregnskabet er afsluttet. UKS gennemgår regnskabet og fremlægger 
det til godkendelse.  

Referat: Årsrapporten for 2017 blev gennemgået og godkendt. Regnskab og 
hæderslegat underskrevet af Kredsstyrelsen. 

 

4.  Budget 2019 

Sagsbeskrivelse: KS skal 2. behandle budgettet. UKS gennemgår. 

Referat: Budgettet for 2019 blev godkendt af Kredsstyrelsen. 

 

5. Generalforsamling 

Sagsbeskrivelse: KLS giver en status på generalforsamlingen og løfter sløret for emner til 
den mundtlige beretning. 

Referat: Tilmelding skal være afsluttet på arbejdspladserne  den 5. marts, 
hvorefter TR tilmelder den samlede antal til spisning senest den 6. 
marts. 
På selve Generalforsamlingsdagen den 16. marts er kredskontoret 
lukket.  
Emner til den mundtlige beretning blev foreslået og drøftet. Formen på 
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debatten om beretningen  blev ligeledes drøftet.  
Sidste dag for indkomne forslag er fredag den 2. marts. 

 

6. Konfliktsituationen 

Sagsbeskrivelse: KLS orienterer fra formandsmøde i fredags og fra fællesmødet med FOA 
Nordjylland og BUPL Nordjylland i mandags. UKS og KLS orienterer om 
den aktuelle situation. KS skal på baggrund af orienteringerne og i lyset 
af fredags TR-møde planlægge handlinger og initiativer. 

Referat: Aalborg lærerforening deltager i fællesmøde hos FOA den 5. marts. KLS 
orienterede om en henvendelse til Aalborg byråd vedr. situationen 
omkring OK18. 
På TR-mødet fredag den 2. marts, vil der være orientering til TR’erne 
om OK18. 
Kredsstyrelsen inviterer til medlemsmøde om OK18 mandag den 12. 
marts kl. 16.30-18.30. Invitation udsendes til medlemmerne mandag 
den 5. marts.  

 

7. Evaluering af tirsdagens møde med skoleudvalget 

Sagsbeskrivelse: KS skal evaluere tirsdagens møde med skoleudvalget; form, 
gennemførelse og om det giver anledning til nogle handlinger eller 
opmærksomhedspunkter. 
KLS motiverer punktet. 

Referat: Det var et godt møde, hvor der var mulighed for uddybende samtaler 
med politikerne. Tilbagemeldingen fra skoleudvalgsmedlemmerne var 
også positiv. 

 

8. Samarbejde med LL 

Sagsbeskrivelse: Mandag d. 12. februar havde JK, JØC og KLS møde med repræsentanter 
fra LL og rekrutteringskonsulent fra DLF. Vi orienterer fra mødet med 
særligt fokus på kommende plan for samarbejdsaftale. KLS motiverer 
punktet. 

Referat: Der blev orienteret om konkrete initiativer som skal indgå i en 
samarbejdsaftale mellem Aalborg Lærerforening og LL. 
 
 

 

9. Næste torsdags deltagelse i DLF´s pilotprojekt 12.00-14.30 

Sagsbeskrivelse: Vi har takket “JA” til at deltage i et DLF pilotprojekt:  
Organisationsdebat: ”Er vi som organisation gearet (godt nok) til 
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fremtiden?” 
Vi får besøg fra København og bliver interviewet. 
KLS gennemgår elementer af spørgeskabelonen (link) som forberedelse 
til interview med DLF. Der vil være drøftelser undervejs.  
 

Referat: Kredsstyrelsen deltager samlet, i det omfang det er muligt. 

 

 

. Punkter til næste møde 

Referat: Baggrundsnotat om inklusion 
OK18 medlemsmøde 

 

. Eventuelt 

Referat:  
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