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Referat af styrelsesmøde mandag den 22. marts 2010 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: Lars Nilsson 
Referent: Arne Clausen 
Afbud: Thomas, Claus, Stefan 
Deltog: Pia (40-46), Lis (40-46). 
 
Pkt. 40 Godkendelse af referat af styrelsesmøde den 8. marts 2010  
 Referatet godkendt. 
 
Pkt. 41 Meddelelser 
 
Pkt. 42 Opfølgning på GF  
 De vedtagne resolutioner er afsendt til kommunen. 
 Fordelingen af sagsbehandlertimerne drøftes på styrelseskurset og  

besluttes 12.4.. 
 Referatet fremlægges for styrelsen og sendes til dirigenten. 

 Evaluering: Følgende blev omtalt: God ledelse fra dirigentens side, Godt 
med underholdende relevant indslag, Kritik af kagebord. Godt at alle 
kagerne blev spist. Positivt med fremadrettede politiske diskussioner. 
Vi skal følge op i forhold hertil og til TR-suppleanterne. 
  

Pkt. 43 Valg af fællestillidsrepræsentant og suppleant 
 Orientering og beslutning  

 Niels og Jeanette er blevet valgt som henholdsvis repræsentant og 
suppleant og repræsentanter i SUS 
 

Pkt. 44 Styrelseskurset  
 Orientering  

 Programmet blev gennemgået. 
  

Pkt. 45 Budget 2011 
 Orientering og drøftelse. 
 Møde den 17.3 med borgmester og Ole Nielsen refereret. 

Ad-hoc udvalg nedsat med henblik på en hurtig indstilling til styrelsen, 
hvis/når der sker noget. (udvalg: Niels, Jeanette, Georg) 
 

Pkt. 46 Forflyttelser 
 Orientering, drøftelse og beslutning 
 Gennemgang af det kommunale udspil. 

TRerne skal på SU/Med møder klargøre styrelsens holdning, at 
vi ikke støtter udarbejdelse af procedurer for omplacering, der 
kan føre til fyring for de berørte. 
   

Pkt. 47  OK11. 
 Orientering, drøftelse og beslutning 
 Køgekonferencen omtalt. 



 Hovedstyrelsens foreløbige krav til OK11 uddelt og gennem- 
gået. 

 D. 25.6 skal kredsen have sendt sine krav til Hovedforeningen. 
 Forud skal der være medlemsdebat. 

Fagligt udvalg fastlægger datoplan for processen og kommer med oplæg til 
medlemsdebatten. 
 

Pkt. 48 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 

 Opgaver: Husk reminder om Johns reception. 
 Klargør styrelsen holdning til retningslinierne for omplacering 

på SU7MED-møder. 
 
Pkt. 49 Eventuelt 
 Intet. 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


