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Referat af styrelsesmøde mandag den 26. april 2010 
kl. 12.15 på kredskontoret. 
 
Dirigent: John Sørensen 
Referent: Arne Clausen 
Afbud: Jørgen, Peter 
Deltog: Georg (60.4-66) Verner (59-63) 
Velkommen til Sanne fra PPR. 
 
Pkt. 59 Godkendelse af referat af styrelsesmøde d. 22.3.10 og 12.4.10
 Referatet godkendt. 
 
 
Pkt. 60 Meddelelser 
 
60.1 Jeanette og Niels var til HST formøde den 19.04.10 (Jeanette og Niels) 
 De massive besparelser i kommunerne blev omtalt. 
 
60.2 Der var møde i SUS 21.04.10 (Jeanette og Niels) 
 Der er endnu ikke foretaget evaluering af indførelsen af lønsumsstyring. 
 TR erne har stadig et stort behov for uddannelse i emnet. 
 Gammel ledelsesevaluering blev gennemgået. Næste evaluering i 2012. 
 Problematikken om anonymitet  atter diskuteret. 
 
60.3 Der var kredsformandsmøde 22.04.10 (Niels) 
 Mange lærerfyringer rundt om i landet omtalt. 
 
60.4 Referat af faglig udvalg 19.04.10 uddelt (Niels) 
 Kontakt kredskontoret med det samme, hvis fyringer kommer på tale. 
 
60.5 Referat af AMU 20.04.10 udsendt (Jørgen Dahl) 
 Referatet gennemgået. 
 
60.6 Kredsudsendelse 38 om sygemeldtes ferie udsendt (Niels) 

Husk at lærere der raskmelder sig for at holde ferie, skal sygemelde sig  
igen efter ferien (hvis nødvendigt). 
 

60.7 Henvendelse om stressprojekt (Niels) 
 Karin Myginds stressprojekt omtalt. 
 
60.8 Ejendommen 2010 (Lars) 
 Bilag om arbejdsområder uddelt. 
 
60.9 Borgmestermøde udsat til den 05.05. 
 Omtalt. 
 
60.10 Møde med BK om udmøntningsgaranti den 26.04 

Referat uddelt og gennemgået.. 



60.11 DVD om OK-krav 11 fra DLF til alle TR  
 En enkelt TR havde endnu ikke fået den. 
 
60.12 Fælleskonferencen afholdes d. 1. september kl. 18-21. 
 
60.13 Pensionistudflugt omtalt. 
 
Pkt. 61 Generalforsamlingsreferatet (orientering – Arne, Jeanette og 

Niels). Bilag udsendes af Arne 
 Referatet sendes til dirigenten til godkendelse. 
 
Pkt. 62 OK 11 (beslutning – Niels). To bilag udsendt 
                   Bilag 1: Forslag til styrelsens udspil til medlemsdebatten om OK  11. 

gennemgået. Spørgsmål til medlemsmøderne: skal vi fastholde reallønnen 
eller skal vi acceptere et fald mod at få andre goder. 
Bilag 2: Plan for styrelsens arbejde gennemgået og accepteret. 
   

Pkt. 63 Ballerup Kommunes budgetter for 2010 og 2011 (orientering –  
Jeanette og Niels). 

                    2010: d. 25.5 møde i ØKU. D. 26.5 starter processen (sparekataloget  
  lægges ud. Generel dispensation for ansættelsesstoppet på skoleområdet. 
 2011: Nu handler det måske om 190 mill. Der skal spares. Det hele er 

præget af usikkerhed og manglende viden. 
  
Pkt. 64 Den lokale lønaftale (beslutning – Jeanette og Niels) 

Se referat fra fagligt udvalg. 
 

Pkt. 65 Tillidsrepræsentantens forestående opgaver, punkter til næste 
møde og kommunikation af de behandlede punkter. 

• 1. Kalenderen skal uddeles. 
• 2. Uddele OK-materiale fra DLF (Kom og vær med). 
• 3. Afholde medlemsmøder om OK-kravene. 

4. Orienter TR-S, SR og Mødeleder om Fælleskonferencen d. 1.9 kl.18-21 
 

Pkt. 66 Eventuelt 
 Valg af repræsentanter til Skolebestyrelserne debatteret. 
 
 
 Venlig hilsen 
 Arne 
       

 
 

 


