
 

 
Mødereferat 

 

Møde:  Kredsstyrelsesmøde Dato: 26. april 

Sted: Nyhavnsgade 9, st. Tidspunkt:  8.30-12.30 

Referent:  KT Mødeleder: TG 

Fraværende: UKS   

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. Evaluering af dagen med Sascha Faxe 

Sagsbeskrivelse: A. KS skal evaluere på dagens indhold, sted og form.  
B. KS skal også udpege de vigtigste emner, som vi vil arbejde videre med 
i konstitueringen og planlægningen af kredsstyrelsens arbejde og 
beslutte hvordan og hvornår vi ønsker at behandle dem. 
KLS motiverer punktet. 

Referat: A) 
Sted: Det er fint på vandrehjemmet 
Form: Der manglede nogle praktiske øvelser, ellers var det rigtig 
godt. 
Indhold: 

- At gå foran, og være ledere. Vi skal hver især tage lederskab. 
- The story of us, self og now, er brugbart ift. fortælling om en 

sag. 
- Vi vil bede om at få en opfølgningsdag.  
- Vi manglede taletid kredsstyrelsesmedlemmerne i blandt ift. 

det fremtidige arbejde. 
- Vi skal i gang med at politikudvikle på baggrund af dagen. 
- “Læseormen” skal gøres mere konkret - det er det arbejde vi 

skal i gang med 
B) 

- Involveringsformer herunder medlemsinvolvering 
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- Datahåndtering 
- Emnetyper: Intern samling af emner er lavet og lagt på drev. 

 

4. Yderligere input til arbejdet i Kredsstyrelsen 

Sagsbeskrivelse: KS skal ideudvikle på arbejdet i kredsstyrelsen. Vi skal afstemme 
forventninger til samarbejdet og åbne op for nye ideer og muligheder, 
så vi kan komme godt fra start med en opdateret forretningsorden og en 
skitse for planlægningen af arbejdet. 
KLS motiverer punktet. 

Referat: KS har forventningsafstemt for det kommende års arbejde. Redskabet 
“Håndslag” er anvendt 
 

 

5. Forretningsorden 

Sagsbeskrivelse: KS skal vedtage en forretningsorden ud fra de ovenstående drøftelser 
om samarbejdet og planlægningen. Vi skal samtidig vælge 
repræsentation til KSN.  
Nuværende forretningsorden 
KLS motiverer punktet 

Referat: Forretningsorden blev revideret og vedtaget. 
 
 
 
  

 

6. Udvalg 

Sagsbeskrivelse: I forretningsordenen beskriver vi sammensætningen i udvalgene men 
også udvalgenes ansvarsområder. Under dette punkt sætter de enkelte 
udvalg sig sammen og drøfter samarbejdet, ansvarsfordelingen og de 
første indsatsområder. dette beskrives i Drev under UDVALG 
KLS motiverer punktet. 

Referat: De tre udvalg er bemandet som følger: 
Skolepolitik: KT, TG, JN, KLS 
Arbejdsmiljø: LDV, JK, KHS 
Mindre medlemsgrupper: CK, UKS 
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7. Budgetbalance 

Sagsbeskrivelse: UKS fremlægger budgetbalancen 

Referat: Punktet er udskudt 

 

. 

Sagsbeskrivelse:  

Referat:  

 

. Punkter til næste møde 

Referat: 3. maj  
- Planlægning - Indsatsområder og udvalgsarbejde 
- Frikøb af kredsstyrelsesmedlemmer i TR/AMR-regi, 

konsolideringsmøder o.l.. 
31. maj  

- Planlægning - Årshjul, Indsatsområder og udvalgsarbejde - KSN 
er udskudt til august 

7. juni 
- Planlægning - Indsatsområder og udvalgsarbejde 

  

 

. Eventuelt 

Referat:  
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