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Referat – Bestyrelsesmøde d. 9. marts 2012 
 

Tilstede: Jørn Vedel, Birthe Rasmussen, Bjarne Hermansen, Ove Sølvsten, Keld Jørgensen og  

Lissy Bekker 

Afbud: Anders Olesen 
 

DAGSORDEN og REFERAT 
 

 
01. Organisationsændring Horsens Kommune. 

Drøftelse af udmeldingen af 03.02.12 
Drøftelse af hvilke konsekvenser ændringerne kan få for skoleledergruppen.  

Formanden inddrager området i årsberetningen på generalforsamlingen i marts. 

 
02. Lederrokade og ledervilkår 

- Opfølgning 
Lederne i Midtbyen er placeret og der er gennemført lønforhandlinger, som er resulteret i 

personlige lønordninger og interne arbejdsbeskrivelser. Alle ledere i strukturen har tværgående 

opgaver.  

Fremadrettet er det endnu uafklaret, hvorledes indplaceringen skal ske i forhold til 

forhåndsaftalen og dette arbejdes der videre med.  

 
03. Lederløn, status forhandlinger 

Drøftelse af strategi for kommende lønforhandlinger, som startes op i uge 11.  

Jørn, Birthe og Bjarne deltager i lønforhandlingerne. Formanden orienterer B&U om deltagerne. 

Drøftelse vedr. tilbagefaldsmidler.  

 
04. Generalforsamling 19.03.12 

Bestyrelsesvalg, opstilling af kandidatforslag 
Emner til beretningen 

Indkaldelse: TR – valg, GF 
Formanden sender reminder-mail til medlemmerne om valg til TR, bestyrelsen og 

generalforsamling d. 19/3. I denne forbindelse oplyses at Bent Nielsen har tilkendegivet, at 

han gerne vil opstille som TR og formand for bestyrelsen. Derudover opstiller Dan Søgaard. Fra 

bestyrelsen genopstiller Bjarne, Birthe og Ove.  

Generalforsamlingen afholdes på Slotskolen, der bestilles smørrebrød. 

Niels Christian har tilkendegivet, at han vil være dirigent på generalforsamlingen. 

Drøftelse af indhold i årsberetningen. Formanden fremsagde oplæg til punkter, som 

bestyrelsen tilsluttede sig og kommenterede på.  

Ove rundsender regnskabet pr. mail til bestyrelsen. Formanden videreformidler.  

Den kommende bestyrelse drøfter budget på et senere møde.  

 

05. Repræsentantskabsmøde d. 28. marts 
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Der er valg til hovedbestyrelsen på repræsentantmødet sidst i marts. 

Formanden er medopstiller til følgende punkter: 

a. Skolelederforeningen opkræver selv kontingent 

b. Årsmødet flyttes fra marts til efteråret. 

Formanden redegjorde kort for baggrunden for forslagene. 

 
06. Sagsbehandling: status konkret sag 

Orientering.  

Formanden henvender sig til borgmesteren og opfordrer til, at skolelederne informeres om 

hvilke forhold de skal agere på. Formanden fremsender et brev.  

 
07.  Meddelelser bl. a.: 

- Lønforhandling skoleder ASV, status 
Vingstedkonferencen afholdes den 15-16. november 2012, der udsendes et program inden 

sommerferien. 

 
08. Evt 

På en kommende møde drøftes kørselsgodtgørelse for ledere med baggrund i at lærerne jf. 

arbejdstidsaftalen skal have udbetalt den høje takst. 

 

Referat: Lissy Bekker  

 
 


