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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 30. oktober 08.30 – 10.30.
Sted: Ilskov skole
1. Deltagere: Johannes Dalbjerg, Lotte Søndergaard, Hanne Frølund, Jes Monrad
Afbud:
Torben Rathe
2. Færdig udkast til vores hjemmeside af det renskrevne materiale med beslutninger om vores
arbejdsmiljø på generalforsamlingen. Se bilag
Der er udarbejdet et endeligt udkast til den konklusion, som lægges på foreningens hjemmeside vedrørende
debatten om arbejdsmiljøet.
Konklusionen er lavet på baggrund af den drøftelse, der var på seneste generalforsamling og de løsninger,
bestyrelsen har fundet på en del af problemfelterne.
I sammenhæng med udsendelsen af nærværende referat, lægges det færdige dokument på hjemmesiden
under menupunktet ”Aktuelle Nyheder”.
3. Orientering om nyt tiltag i børn og unge vedr. økonomi og lønstyring
Center for Udvikling og Økonomi har lavet et ”task-force”, hvor man kan få vejledning og støtte i
problemstillinger, der omhandler økonomi og lønsumsstyring. De kalder tiltaget for en ”Servicebutik”, og
regner med at den åbner pr. 1. januar 2013.
4. Drøftelse af anvendelse af lønsumsmidler fra de nedlagte områdegrupper
Punktet omhandler de tilbagefaldsmidler, som opstod i forbindelse med nedlæggelse af de områdegrupper,
hvor skolelederen var områdeformand.
Bestyrelsen udskød drøftelsen til næste møde, men er enige om, at alt er i spil med hensyn til at anvende de
tilbagefaldende midler.
5. Medlemsmødet den 7. december 2012
Bestyrelsen arbejder fortsat på at finde underholdende indslag til medlemsmødet den 7. december 2012. Pt.
arbejdes der på at engagere en optrædende. Hvis ikke det lykkes, har bestyrelsen en anden plan i forslag,
som bliver undersøgt.
Pensionistgruppen skal inviteres med, og det skal vedtages under hvilke vilkår. Bl.a. regnes bestyrelsen
med, at pensionisterne skal betale kr. 200 – 250 ved tilmelding.
Der udsendes indbydelse til alle medlemmer og der tages kontakt til pensionisterne for at aftale, hvordan de
udsender indbydelse.
6. Evt.
Intet

