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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 1. november
1. Deltagere: Alle
2. Drøftelse af hvilke tiltag vi evt. skal gøre i forhold til pensionerede kolleger.
- JD undersøger hvem af de pensionerede kollegaer, der er medlem af DLF fraktion 4.
- På næste bestyrelsesmøde fastlægges en dato for et møde, hvor interesserede pensionister inviteres med
henblik på en drøftelse omkring eventuel oprettelse af en pensionistklub.
3. Medlemsmødet i december. Drøftelse af indhold mm
Decembermødets hovedoverskrift: Kollegial drøftelse af problematikker i A-08.
Da problematikker omkring A-08 afgøres på lokalt plan tjener det ikke noget formål at bruge centrale
konsulenter.
På baggrund af indkomne ønsker om emneområder til mødet udarbejder JP og JD oplæg til næste
bestyrelsesmøde.

Endelig tilmelding til medlemsmødet torsdag d. 8. december skal ske pr. mail til Kurt
Grauballe senest fredag d. 11. november. De af jer, som allerede er tilmeldt, behøver
ikke at tilmelde sig igen. Tid og sted meddeles senere.
4. Årsmøde - skal vi gøre noget?
TR tager initiativ til fælles booking i forbindelse med årsmødet i København.
5. Økonomisk omfordeling. Sidste nyt
JD orienterede om seneste sparringsmøde vedr. økonomisk omfordeling.
6. Generalforsamling 2012
JD arbejder videre med at finde en ekstern oplægsholder til den ordinære generalforsamling
6. EVT
Skolelederne overtager nu foreningens medlemskartotek
TR efterlyser hovedforeningens procedurer i forbindelse med godkendelse af lokalafdelingernes
regnskaber.
Vi må konstatere, at foreningen mangler retningslinjer omkring mulighed for refusion af medlemmers
udgifter i forbindelse med afholde møder, kurser, rejser m.v. Drøftes som punkt på næste
bestyrelsesmøde.

