
 

 

Kreds 16 
Valbyvej 4, 2630 Taastrup   Tlf. 43524560   Email: 016@dlf.org   www.kreds16.dk  

 

16. september 2015 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 15. september 2015 kl. 12.15 på kredskontoret. 

 

Til stede: Heidi Yoma Rasmussen, Casper Christiansen, Line Nykjær Larsen, Sven-Erik Dreisig, 

Kirsten Petersen, Birgitta Schou, Rikke Krumbach, Henrik Larsen, Mads Thranow, An-

ne Kristine Juul, Jens Christian T. Rasmussen, Lotte Grell 

Afbud: Lisbeth Quist, Mette Thorup, Vibeke Lynge, David Qvist, Kristoffer Rømer 

 

Dagsorden: Referat: 

1. Valg til Hovedstyrelsen 

 

Der var besøg af 4 kandidater til Hovedstyrelsen, der præsenterede 

deres begrundelser for at stille op. 

De fire var: 

Flemming Ernst 

Morten Refskov 

Jeanette Sjøberg 

Anders Liltorp 

Der er valg til Hovedstyrelsen den 19. november til 1. december 2015 

Har 18 stemmer pr. medlem 

Kandidater kan opstille frem til og med den 16. november 2015 

Kredsstyrelsen anbefaler at stemme på Jeanette Sjøberg og Flemming 

Ernst og opfordrer på det kraftigste til at stemme! 

 

2. Medlemsundersøgelse 

serviceniveau: TR’s 

bidrag/tanker 

 

Indhold til spørgeskemaundersøgelse blev debatteret. 

Forretningsudvalget laver udkast (Heidi tog noter til input) 

 

3. Kommunens budget 

2016 

Der er forslag i en budgetblok om at hjemtage børn/unge fra eksterne 

institutioner. Nogle af de frigivne midler tænkes brugt på øget social-

rådgivning. FU fik mandat til i et høringssvar at påpege behovet for 

midler til pædagoger/lærere, der skal tage sig at de unges/børnenes 

særlige behov i forbindelse med skolegang/uddannelse. 

4. Forretningsorden for 

faglig klub på rådhuset 

– godkendes af kreds-

styrelsen 

Bilag vedlagt 

 

Godkendt! 

 

5. Info om Erstatnings-

nævnets revurdering 

om politianmeldelser 

ved arbejdsskadeser-

statninger 

Kredsstyrelsen blev orienteret. 

 

6. Meddelelser 

Ikke målstyret under-

visning i HTK 

 

 

 

Orienteret. 

 

Kredsstyrelseskursus: Casper Christiansen orienterede. Program er på 

vej. 
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Plan for tilbagemelding 

vedr. Medlemsunder-

søgelse 

 

TR og AMR bliver inviteret en tirsdag for gennemgang af den enkel-

te skole. 

 

Orientering fra kongressen 

Dilemma-spil: oplæg fra Line Nykjær Larsen og Rikke Groth Krum-

bach. Flot arbejde. De savner kommentarer fra KS. 

Kirsten Petersen kommer tirsdag og læser korrektur og sætter op. 

Anne Kristine Juul og Jens Rasmussen laminerer mv. kl. 12. 

(Rikke lagde også op til at kunne komme, om nødvendigt) 

 

7. Eventuelt 

 

 

Kirsten Petersen: dilemma vedr. rådgivning af medlemmer – ”når 

medlemmet hører noget andet end man synes bliver sagt…” forståel-

se/og videregivelse – Altid medlemmet, der ejer sin sag! 

 

Henrik Larsen informerede om HR-konsulentforløb vedr. sygefravær. 

 

 

Heidi Yoma Rasmussen / Lotte Grell 


