
Fredericia d. 20.2.2020 

Til TR og KS   

Referat af TR-møde torsdag den 20.02.2020 

Afbud fra:    

 

Dagsorden: 

Tid: kl. 12.30 -15.00 

Sted: Kredskontoret 

1. Godkendelse af referatet TR møde 12.12.19 

Referat:  

Godkendt uden bemærkning. 

2. TR 112 Evaluering og ønsker til næste års afvikling. 

 

Referat: 

Programmet var fint og med godt indhold. Natmaden kan evt. 

spares væk. AMR mødet gav en god tilbagemelding og ud-

trykker et ønske om at lave flere fælles arrangementer.  

Kunne det være en mulighed at tage en udflugt til København 

og se hovedforeningen som TR-112. 

3. Koncerndirektør Info omkring ansættelsen af Peter Mikael Andreasen. 

  

Referat: 

En kort præsentation af det sparsomme vi ved og kan fortælle 

på nuværende tidspunkt. Der er forskellige forventninger i den 

allerede etablerede organisation til hvad der skal ske med hans 

ansættelse og fremtidige organisering. En af hans første opga-

ver bliver at få etableret en organisering i et nyt ”Børn og Un-

ge”  

4. Regnskab og budget Info fra kasseren. 

 

Referat: 

Der var budgeteret med et underskud for 2019, året har udvik-

let sig til at give et overskud i stedet. Det skyldes især en min-

dre deltagelse i åbent kursus og generalforsamling. Det bud-

geteres i 2020 med at regnskabet stort set går op.  

5. Generalforsamling Foreløbig dagsorden, tilmelding, kandidatlister.  

Info omkring afholdelsen. 

 

Referat: 

Der er uddelt dagsorden, tilmelding og kandidatliste til hver 

skole. Det er offentliggjort at Per Breckling opstiller til for-

mandsposten, Christian Ellekrog til næstformandsposte og 

Anders Ousen, Line Illum, Mette Wichmann, Marianne Her-

lufsen og Katrine Damkier opstiller til kredsstyrelsen.  



Vi laver et dias, hvor valgreglerne står til generalforsamlin-

gens orientering. 

6. Kongres og periodeforhandling Info fra kongres, samt seneste nyt fra HS. Overblik over del-

tagelse i medlemsmøder. 

Referat: 

Generel info omkring periodeforhandlingen. 

Vi planlægger lokalt et møde omkring periodeforhandlingen 

evt som fredagscafe, vi udsender diasshow fra tr-møde. 

7.  Budget implementering Status på de forskellige tiltag omkring budget 2020. Linjeana-

lyse, anlæg, økonomimodel etc. 

 

Referat: 

Anlæg, der er brugt 3 mil. ekstra på it, samt de 1,2 mil, man 

”normalt” budgetterer med. 

Medarbejderne er involveret i anlægsprocessen på Skolesvin-

get. Det er vigtigt at enten TR eller AMR er med i processer-

ne. Fokus på anlg i forhold til Højmosen, Frederiksodde og 

Kirstinebjerg. 

Fritidspolitiken – processen sættes først i gang nu. 

Økonomi-modellen – der er allerede sat en proces i gang, vi 

forsøger at blive en del af denne proces. 

Linjeanalysen vil komme til at inddrage alle medarbejdere i 

fremlæggelsesprocessen.   

8.  Rygepolitik Overblik og status centralt og lokalt. 

Referat: 

Der er stor opbakning til at man centralt får lavet nogle regler 

som gælder for alle. Vi har fokus på sanktioner og definitioner 

i politikken.  

9. Feriegodtgørelse 

 

Gennemgang og udlevering af ophæng til skolerne. 

Referat: 

De nye regler er gennegået og der er afleveret ophæng til sko-

lerne. Opmærksomhed på at dagspressens historier ikke er 

gældende for vores område, overenskomsten sikre os flere 

rettigheder. 

10.Til og fra skolerne 

 

Faglig klubmøde, kredsen kommer altid gerne til faglige 

klubmøder, TR inviterer. 

Referat: 

11.Evt.  

Referat: 

Med venlig hilsen 

 

Per Breckling/Christian Ellekrog 

      

 


