
  

Til KS og TR  

Referat af virtuelt KS-møde torsdag den 25.3. 2021 kl. 12.30 – 16.00 
Kredsstyrelse: PB/Per Breckling, CE/Christian Ellekrog, MW/Mette Wichmann, LI/Line Illum, KD/Katrine Damkier, MH/Marianne Herlufsen 

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

 

Dagsorden: 

 

Sted: Kontoret 

1. Godkendelse af referat 

 

- 10.3.21 

 

Referat: 

Der er ikke et færdigt referat, godkendes næste gang 

2.  Generalforsamling 2021 - Evaluering af generalforsamlingen, proces og indhold 

 

Referat: 

- Man skal overveje baggrunden, når der tales fra talerstolen. 

- Umiddelbart gik det godt med selve afviklingen.  

- Der har efterfølgende været større bevågenhed omkring be-

retningen end der før har været.  

- Der er kommet et indlæg omkring standen af vores lokaler. 

Vi vil fremadrettet se på en trinvis renovering, i forbindel-

se med evt. udskift af vinduer.  

3.  A 20 - Status på forhandlingerne, bilag. Videre perspektiver og 

muligheder. 

 

Referat: 

- Vi har debatteret opgaveoversigterne med timer og opgaver. 

Hvilken mængde af timer skal stå noteret. Vi har ingen in-

teresse i at time-debatten fylder. Målet er for begge parter 

at der er tid nok til opgaven. Men der er ingen tvivl om at 

dette område er et område, hvor vi er ikke er tættest på 

hinanden.  

- Vi har gennemgået det nuværende bud på en aftaletekst med 

kommentarer fra A20. 

- Der har været debatter omkring de fleste elementer. Der er 

klart nogle udfordringer i undervisnings opfattelse og prø-

veafvikling. 

- Bilagene er mere eller mindre på plads, der er skrevet små 

rettelser ind.  

4. Ny økonomitildelingsmodel -  Input og debat omkring vores høringssvar 

 

Referat: 

- Der er tegn på at de 5 % er der velvilje til at se på.  

- Vi justerer høringssvaret til med de kommentare, der er 

kommet.  

5. FKS referat - Orientering 

Referat: 

- Der er i igangsat et større arbejde for at få sat det forplig-

tende samarbejde i en anden ramme end tidligere. Der er 

udpeget ansvarlige i kredsene, som skal stå for etablerin-



gen og indkaldelserne til møder. 

- Der kommer til at være et arbejde omkring gearet til frem-

tiden.  

6.  OK 21 - Samlet forlig, stillingtagen og evt. anbefaling 

Referat: 

- Kort info omkring endelige resultater.  

- Vi laver et kredsnyt, hvor hvert styrelsesmedlem skriver 2 

-3 linjer i forhold til en anbefaling. Som bliver en del af en 

samlet skrivelse om OK21 

- Vi laver en konkurrence omkring stemmeprocenten på 

matriklerne.  

7.  Senere indkomne sager - Mødeplanen 

- Tr-valg 

- Forflyttelser 

Referat: 

Tr-112 har rykket sig, det skal være det ved KS. Der skal tjekkes 

op på datoer og evt. laves justeringer i mødeplanen. 

 

Tr-valg. Vi skal have en opmærksomhed på hvordan udviklingen 

er med brevstemmer. Der har været rigtig mange det seneste styk-

ke tid, men det er også under andre omstændigheder.  

 

Der kommer ikke til at være tale om tvungne forflyttelser på Kir-

stinebjerg, der er tale om frivillige forflyttelser. Der kommer evt. 

interne forflyttelser.  

8. Meddelelser 

 

 

Referat: 

9. Eventuelt  

Referat: 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Christian Ellekrog 


