
 

 
Mødereferat 

 

Møde:  Kredsstyrelsesmøde Dato: 05.04.2018 

Sted: Nyhavnsgade 9, st. Tidspunkt:  8.30-12.00 

Referent:  UKS Mødeleder: TG 

Fraværende: KT på meningsdanner med Jorge   

Forkortelser: Karsten Lynge Simonsen (KLS), Jan Knærkegaard (JK),  
Ulla Koch Sørensen (UKS), Johnny Nielsen (JN), Kristina Terpling (KT),  
Christian Kramer Pedersen (CK), Kristoffer Høyrup Sørensen (KHS),  
Lotte Dahl-Vedel (LDV), Tilde Gammelgaard (TG) 

 

1. Valg af referent og mødeleder 
2. Bemærkninger til dagsorden 

 

3.  Her er jeg-runde 

Sagsbeskrivelse: Vi inviterer de to nyvalgte ind i vores midte og tager en runde, hvor vi 
alle fortæller lidt om os selv (arbejdsmæssigt og personligt/privat). Op 
til en selv. KLS motiverer punktet. 

Referat: Vi har budt velkommen til Kristoffer og Christian og givet et lille indblik 
i hinandens baggrunde og interesser. 

 

4. Formelle praktiske ting 

Sagsbeskrivelse: UKS fortæller om frikøbet og KLS fortæller om afbud samt forsinkelser i 
forhold til kredsstyrelsesarrangementer og om google drev 
samarbejdet. 

Referat: UKS og KLS har gennemgået diverse praktiske forhold vedrørende 
arbejdet i kredsstyrelsen. 

 

5. Frikøb og planlægning frem til sommerferien  

Sagsbeskrivelse: KS skal beslutte, hvilket behov der er for mødeaktiviteter og frikøb frem 
til sommerferien. KLS motiverer punktet med et forslag 

Referat: KS har drøftet og afklaret kommende mødeaktiviteter frem til den 
1.august 2018. 
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6. Valg af nøgle og kontaktpersoner i kredsstyrelsen 

Sagsbeskrivelse: KS skal vælge kasserer og kontaktpersoner for skolepolitik, arbejdsmiljø 
og kursus. KLS motiverer punktet. 

Referat: UKS blev valgt som kasserer. KT blev valgt som kontaktperson for 
skolepolitik. JAKN blev valgt som kontaktperson for arbejdsmiljø. JAKN 
blev valgt som kontaktperson for kursus. 

 
 

7. Sociale arrangementer til TR-kurset i maj 

Sagsbeskrivelse: Pia, Martin og KLS planlægger TR-kurset til afholdelse i maj. Vi skal have 
sociale arrangementer til sidst på eftermiddagen. KLS motiverer 
punktet og opfordrer  KS til at deltage i planlægningen. 

Referat: TG, LDV og UKS planlægger de sociale arrangementer til TR kurset. 

 
 

8. Input til KS-kursusdag d. 19. april 

Sagsbeskrivelse: Som en del af opstarten i den nye kredsstyrelse har KLS lavet en aftale 
med Sascha Faxe, som holder kursusdag for os om politikskabelse og 
involveringsproceser. Vi skal give tilbagemelding på ønsker til indhold. 
KLS motiverer punktet.. 

Referat: KS har drøftet indhold og givet gode ideer og ønsker til indholdet på 
kursusdagen. 

 

. Punkter til næste møde 

Referat: Kursusdag med Sascha Faxe. 
UKS gennemgår balancen for årets første tre måneder. 

 
 

. Eventuelt 

Referat:  
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