
Til KS og TR

Referat af KS-møde torsdag den 21.6.2018 kl. 12.00 – 15.00
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, UW/Ullis W. Johansen, CKJ/Carsten Kjær Jørgensen, LK/Lone Kleemann, CE/Christian Ellekrog, LI/Line Illum

I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger.

Dagsorden: Sted: Kontoret
0. Godkendelse af referater -31.5.2018

Referat:
Godkendt uden bemærkninger.

1. Arbejdstidsaftale -drøftelse og videre forløb

Referat:
Drøftelse af det foreløbige forslag.
Drøftelserne mellem PB og Anders Axø genoptages efter sommer-
ferien.

2. Fredagscafe -evaluering og drøftelse om fortsættelse

Referat:
Fredagscafé fortsætter i skoleåret 2018/19. Vi arbejder på arran-
gere en fredagscafe med et idrætsligt indhold også.

3. Sommerferie 2018 -kontor dækning og afslutning

Referat:
Kontordækning 28 LK, 29 UW, 30 LI, 31 CE
Kontorafslutning tirsdag den 3/7 kl 13.00

4. Kongres 2018 -opfølgning

Referat:
PB og UW deltager i en formands- næstformandskonference om-
kring OK 18 og den ekstraordinære kongres beslutninger og im-
plementering.
Hver kreds får 50.000 kr til tiltag der kan understøtte overens-
komstens ”ny start”. Drøftelse af hvordan vi kan bruge pengene
bedst muligt.

5. Fredericia Kommune budget
2019

-orientering og drøftelse

Referat:
Positiv stemning i forhold til ressourcer til skolevæsenet.
Orientering om ændring i tildeling af bloktilskuddet og til Frede-
ricias fordel. Foreløbig orientering omkring KL og regeringens
økonomiaftale.



Overordnet set er der mange ting, der spiller positivt ind i øko-
nomien. Spørgsmålet er, om servicerammen begrænser det.
B&U kommer ud af 2018 med et underskud bl.a. pga. elever pla-
ceret i tilbud i andre kommuner. Budget ’19 viser også et under-
skud. Det er derfor flere udfordringer i forhold til budget 2019 .

6. Økonomi opfølgning -bilag kommer

Referat:
Gennemgang ved CKJ. Økonomien følger i store træk budgettet

7. Medlemshvervning -drøftelse

Referat:
Drøftelse af ikke-medlemmer med gæld til DLF. Vi forbereder en
indsats lige efter sommerferien i forhold til ikke-medlemmer.

8. Nyt til hjemmesiden/facebook
Referat:
Intet til referat.

9. Konsulent
Referat:
Intet til referat.

10. Senere indkomne sager
Referat:
Ingen senere indkomne sager.

11. Meddelelser
Referat:
Intet til referat.

12. Eventuelt Fotografering til Kredsens foldere
Referat:
Intet til referat.

Med venlig hilsen
Per Breckling/Ullis W. Johansen


