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Møde: KS-møde Dato: 14. marts 2019 

Sted: Ryesgade 62 A Tidspunkt: 8.30- 13:00 

Referent: UKS Mødeleder: JN 

Fraværende: CK 

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) 

 

Dagsorden: 

  1.Valg af referent, mødeleder og facebookreferent 

  2.Bemærkninger til dagsorden 

3. Forslag til Forretningsorden for Generalforsamling 2019 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal udarbejde et forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. Vi tager 
udgangspunkt i sidste års forretningsorden. 

Form: 
 

Den fremsendte forretningsorden gennemgås punkt for punkt for eventuelle 
ændringer. Mødelederen styrer dette. 

Referat: 
 

KS har gennemgået og godkendt forretningsorden for generalforsamlingen. 

 

4. Budget 2020 mm. til Generalforsamling 2019 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal lave anden behandling af budgettet, som skal fremlægges på 
Generalforsamlingen. Ligeledes fremlægges forslag til kontingent samt honorering 
af tillidsvalgte. Vi vælger også deltagere i forhold til den opsamling af den 

mundtlige beretning 

Form: 

 

UKS fremlægger relevante og fremsendte bilag til drøftelse samt eventuel 

godkendelse. KLS motiverer punktet om mundtlig beretning. 

Referat: 
 

KS godkendte budget 2020, som fremlægges på generalforsamlingen. Forslag til 
kontingent 2020 og honorering af tillidsvalgte blev gennemgået og godkendt af 

KS. 
KHS, JN og KT laver opsamling af den mundtlige beretning. 
 

 
 

 

5. 1. maj 
Sagsbeskrivelse: 
 

KS skal på baggrund af sidste års deltagelse i 1. maj arrangementet beslutte, om vi 
gentager og hvilke initiativer vi vælger. 

Form: 
 

KLS motiverer punktet 

Referat: 

 

KS har besluttet, at Aalborg Lærerforening deltager i 1. maj arrangementet og TR 

indkaldes til møde( der frikøbes) inden vi deltager i fælles arrangementet i 
Kildeparken. 
KS planlægger dagen 4/4. 
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6. Koordinering af kommende lyttemøder og medlemsmøder. 
Sagsbeskrivelse: 

 

KS skal koordinere kommende mødeafholdelse (fællestilbud, merforbrug inklusion, 

10.klasse). Dato, forberedelse, invitation, KS-deltagelse, inviterede samt fordeling af 
ansvarsområder.  

Form: 

 

KLS motiverer punktet 

Referat: 

 

KS har planlagt datoer og aftalt fordeling af arbejdsopgaver til møderne. 

 

7. Temadrøftelse – Gearet til fremtiden? 
Sagsbeskrivelse: 

 

På DLF´s kursusdag ”Gearet til fremtiden?” valgte KS at fokusere på følgende tre 

områder; Involvering, Professionel Kreds samt Politikskabende. Vi har tidligere selv 
været i gang med processen og lavet en række notater på baggrund af disse 
drøftelser.. Vi starter med at samle op på notaterne som fremsendes. Disse drøftes 

med fokus på prioritering og handling. Derefter fokuserer vi på de udvalgte temaer 
fra dagen på AaB med DLF. 

Form: 

 

KLS motiverer punktet 

Referat: 

 

KS udvalgsdage i uge 21 og uge 24 konverteres til ” Er vi gearet til fremtiden” dage. 

Oplæg til dagene laves den 2. maj. 

 

. Nyt fra udvalgene 
Sagsbeskrivelse: 

 

Repræsentanter fra udvalgene orienterer KS om arbejdet i udvalgene. Det er 

vigtigt, at KS er orienteret om arbejdet i alle udvalg, og at alle i KS løbende gives 
mulighed for at give input til arbejdet og følge med i samme. 

Form: 

 

Et medlem orienterer og KS har mulighed for at spørge ind eller give input 

Referat: 

 

Intet nyt siden sidst. 

 

. Punkter til næste møde 
Sagsbeskrivelse: 

 

Alle i KS er forpligtet på at drive fornuftige dagsordner med relevantere punkter. 

Derfor rundes mødet af med at samle relevante punkter til næste ordinære KS-
møde samt gennemgå årshjulet for emner. 

Form: 

 

Mødelederen samler op på punkter til næste møde, som skrives i referat. 

Referat: 

 

Planlægning af 1. maj – Evaluering og opfølgning på generalforsamlingen – TR 

kurset. 
 

 

. Eventuelt 
Sagsbeskrivelse: 
 

Under dette punkt kan der ikke laves politisk behandling af emner men 
udelukkende orienteres og koordineres. 

Referat: 

 

JK orienterede om fyraftensmøde for AMR. Der kommer besked ud på DLFinsite.  

FH ( Fagbevægelsens  Hovedorganisation) har planlagt en møderække med 
baggrund i AMR året. 
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