
Til KS og TR 

Referat af KS-møde torsdag den 04.01.2018  kl. 12.30 – 16.00 

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

 
Dagsorden: 

 
Sted: Kontoret 

0. Godkendelse af referater 
 

-KS seminar 30.11 og 1.12 

-KS møde 2.11 

Referat: 
Referater godkendt uden bemærkninger. 

1. Forståelsesaftale gennemgang -se bilag, forslag medbringes til mødet af alle KS medlemmer 

 

Referat: 
Gennemgang af forståelsesaftalen med henblik på en genforhand-

ling. 

Forståelsesaftalen har været til gennemgang i forhandlingsudval-

get i DLF. KS har udvalgets bemærkninger med i overvejelser-

ne/drøftelserne. 

2. OK 18  -status, herunder evt. brug af særlig fond 

 

Referat: 
Podcast med Anders Bondo med link på Fredericias facebookside 

kan anbefales. Der er planlagt flere podcasts. 

Hurtig gennemgang af udmeldinger fra arbejdsgivers side. 

3. DLF’s kommunikationsplatform -status, herunder valg af kommunikationsansvarlige 
   

Referat: 
Kommunikationsansvarlige er PB, TK, CKJ, UW, MJ og IØ. 

Forpligtende kredssamarbejde skal også udpege en kommunikati-

onsansvarlig/kontaktperson. 

4. KV 17 -evaluering af indsats og perspektiver   

 

Referat: 
KS vurderer, at formen med et lukket valgmøde på Gl.Avernæs 

var hensigtsmæssig. 

5. Opsamling fra KS seminar  -drøftelser af seminaret 

   

Referat: 
Udsættes. 

6. Generalforsamling 2018 -planlægning og evt. kandidatur 

 

Referat: 
Deadline for skriftlig beretning er uge 6. 

Køreplan udsendes af PB. 

PB genopstiller til formandsposten. UW genopstiller til næstfor-

mandsposten. LK genopstiller til 3. delegeretpost. CKJ genopstil-

ler. TK genopstiller. JVJ genopstiller ikke. 

7. Kreds økonomi -regnskab 2017og drøftelse af budget 2018 

 



Referat: 
Gennemgang ved CKJ. 

Regnskabet viser et større underskud end forventet. 

Budget drøftet. 

8. TR 112 -forslag til program 

 

Referat: 
Programmet er færdigt og sendes ud i næste uge. 

9. Nyt til hjemmesiden/facebook  

Referat: 
Intet til referat. 

10. Konsulent    

Referat: 
Intet til referat. 

11. Senere indkomne sager Mod på Ledelse, TR-arrangementer 

Referat: 
Mod på ledelse kommer ud i januar. PB sender det til TR. 

Drøftelse af eventuel omstrukturering af TR-arrangementer tages 

op med TR. 

12. Meddelelser 
 

 

Referat: 
PB har haft et godt klubmøde med CPU. 

13. Eventuelt  

Referat: 
Intet til referat. 

     

Med venlig hilsen 

Per Breckling/Ullis W. Johansen 


