
  

Til KS og TR  

Referat af KS-møde torsdag d. 5.3.2020 kl. 12.00 – 16.00 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, CE/Christian Ellekrog, CKJ/Carsten Kjær Jørgensen, LK/Lone Kleemann,  LI/Line Illum, AO/Anders Ousen 

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

 

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 

 

-6.2.20 

 

Referat: 

Godkendt 

1. Generalforsamling -praktiske forhold, skr. beretning endelig godkendelse, kandidat-

feltet, evt. resolutioner og vedtagelser og valgprocedure. 

 

Referat: 

Kandidatfeltet er på nuværende tidspunkt som oplyst på TR mø-

det. Der er ikke kommet flere kandidater til.  

Der er endnu ingen faste beslutninger omkring evt. resolutioner og 

vedtagelser.  

Valgprocedure – Der vælges formand, næstformand, og 4 til 

kredsstyrelsen. Dem der opnår de højeste stemmetal bliver delege-

ret til kongressen. Selve valgets opbygning læses op af dirigenten.  

Vedtægtsændring gennemgåes med TR og sendes ud med endelig 

dagsorden.  

Skriftlig beretning godkendt og sendes ud til medlemmerne m.v. 

2.    TR 112 evaluering - Opfølgning i forhold til TRs evaluering og forslag 

 

Referat:  

Vi fravælger natmad fremover.  

Vi vil undersøge muligheden for at lave det som en endagstur til 

DLF centralt, med rundvisning og spisning. Det afhænger om 

muligheden for at finde mødelokale.  

2. Organisationsuddannelse -se udsendelse 22 

 

Referat: 

Der er kommet nyt uddannelsesprogram: påtænkte uddannelser: 

ny kasser, næstformandskursus, nye kredstyrelsesmedlemmer, 4 

TR’er der skal afsted på grunduddannelsen.  

3. Økonomi -omlægning af investeringer   

 

Referat: 

Der er gennemgået forslag fra Lån og Spar Bank. Vi er villige til 

at ændre vores investering fra Danske Invest til Lån og Spar In-

vest. Vi skal først vurdere tab i fht. den aktuelle investeringssitua-

tion.  

4. Periodeforhandling  -status 

   



Referat: 

Der er dags dato sendt medlemsbrev ud, og der er kommet en vi-

deoforklaring til alle medlemmer. Hvis der skulle være en mulig-

hed for en aftale forventes den færdigforhandlet i medio april. 

5. Medlemsundersøgelse -se udsendelse 20 og lokale resultater vedlagt. 

 

Referat: 

Vi har gennemgået alle spørgsmål og uddraget tendenser vi vil 

arbejde videre med og give videre til samarbejdspartnere.  

6. FH lokalt -struktur, økonomi, opgaver og muligheder. Udsendelse 21 

 

Referat: 

Det ser ud som om man kunne nærme sig en struktur lokalt som 

kunne være en sektion trekantsområdet? Vi skal se på om det er 

muligt at involvere os i denne sektion. Der bliver også tale om et 

endnu uafklaret sektionskontingent udregnet pr. medlem. Vi støt-

ter op om tanken bag FH for at styrke den samlede fagbevægelse. 

7.   

 

Referat: 

8. Konsulent    

Referat: 

9. Senere indkomne sager  

Referat: Opgavehjemtagning fra CKV i Odense til Odense kom-

mune pr. 1.1.2021. Personalemæssige konsekvenser endnu uklare. 

10. Meddelelser 

 

 

Referat: 

11. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


