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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 08.30 – 10.30.
Sted: Vestervangskolen
1. Deltagere: Alle
Afbud:
Ingen

2. Orientering fra møde i det regionale netværk
Mødet drejede sig primært om indsatsområderne i foreningen.
Der blev bl.a. set på, om det er den rigtige struktur foreningen har set i lyset af de mange skolenedlæggelser
og dermed følgende mindre kommunale lokalforeningen i kommunerne.
Formandskabet er interesseret i at have en dialog blandt medlemmerne om, hvad der ønskes af foreningen,
og hvad medlemmerne synes, de får ud af at have en lokalet forankret forening.
Der var ligeledes en orientering om, hvordan det står til med vores overenskomstforhandling.
Der er fire centrale bestemmelser, som alle er opsagte. Det er:
• Har en skole en skoleleder på trin 48 eller højere, skal der på skolen være en viceskoleleder
• En leder i Folkeskolen skal minimum have 1/3 af sin tid til ledelse
• Der skal ikke længere være tjenestemandansættelse i Folkeskolen (inkl. ledere)
• Det skal ikke længere være et krav, at skolelederen har en læreruddannelse som grunduddannelse.

3. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen i år afholdes på Hotel Eyde den 7. marts 2013 kl. 17.00.
Der udsendes indbydelse inden så længe.
Efter generalforsamlingen er der middag for alle.
Emnet for den gruppedrøftelse, der planlægges under generalforsamlingen bliver den aktuelle
overenskomstsituation.
Bestyrelsen forsøger at få Anders Balle eller Claus Hjortdal til at deltage i generalforsamlingen med et
indlæg om emnet til drøftelse.

4. Evaluering af medlemsmødet i december
Bestyrelsen har oplevet mange positive tilbagemeldinger på medlemsmødet i december 2012.
Der var der en problemstilling om valg af musik. Der var megen snakken under musikken.
Det skal overvejes, om det er underholdningen, der skal stå i centrum, eller underholdningen skal trækkes i
baggrunden og muligheden for at snakke sammen fremmes.

5. Regnskab fra Laugesens Have. Herunder orientering/drøftelse af en eventuel ny model for
overskud/underskud.
Næste arrangement på afholdes den 30. og 31. januar 2014 på Skarrildhus.
På Skarrildhus kan der i foredragssalen være ca. 90 personer, når der er opstillet borde. Det er dette, der
sætter begrænsningen for antallet af tilmeldinger.
Regnskabet for det netop afholdte arrangement viser et overskud på kr. 26.235,-. Dette skal beskattes med
50 %, før det fordeles mellem lokalforeningerne.
Det drøftes i repræsentantskabet, om man skal lave en model, hvor hovedforeningen afholder økonomien og
regnskabet i forbindelse med denne type kurser og derefter lader sig selskabsbeskatte af et eventuelt samlet
årligt overskud.

6. Refleksion over 1. møde i de nye netværksgrupper i Herning Kommune
Bestyrelsen vendte kort de oplevelser, vi har haft i de grupper, vi var deltagere i.
Generelt har der været en god stemning i de tre grupper, bestyrelsen sad med i, og disse tre grupper havde
alle lavet aftaler mellem skoler og institutioner om at begynde alle netværksmøderne i fællesskab.

7. Fortsat drøftelse af fordeling af resterende lønsumsmidler
Bestyrelsen dannede sig et overblik over aflønningen hos de, der er lavest lønnet i Herning kommunes
skoler.
Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde til videre behandling.

8. Evt.
Intet

