
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 4. december 
 
Tilstede: Lea, Conni, Jens, Niels, Anni, Mogens, Morten, Lars M., Svend (til 13.30), Rita (fra 9.35),  
Uffe (fra 9.50) og Lars P. 
 
Afbud: Margit, Michel, Christina 
 
Dagsorden: 

1. Information og drøftelse – nyt fra kredskontoret og bestyrelsesmedlemmer 
2. Status på flytning og kontorsituation 
3. Masterplan – lokale udvalg og årsplan og kalender for 2019. – udkast eftersendes. 
4. Økonomi – status og budget 2019. – vedhæftet bilag, som Svend redegør for på mødet 
5. HB - Dagsorden til mødet den 13. december gennemgås 
6. Eventuelt 

 
Ad. 1) Information og drøftelse 
Arbejdsmiljøundersøgelsen – Der arbejdes på at få gjort spørgeskema helt færdigt. Planen er at udsende til 
alle medlemmer i uge 3 2019. 
Juletræsfesten – igen i år en del som ikke deltog. Godt arrangement, med god stemning og meget hygge.  
Vi sender en lille spørgehenvendelse til alle på tilmeldingslisten. Et positivt skema med ønske om at få 
tilbagemeldinger. OBS på fotografering og offentliggørelse af billeder. 
 
Ad. 2) Status 
Orientering om flytteprocessen. Kontrakten underskrives i dag. Lejemålet på Hejrevej er opsagt. 
Planen er at vi flytter i weekenden efter Kr. Himmelfartsdag. 
 
Ad. 3) Masterplan 2019 mm. 
Indsatsområderne blev gennemgået / diskuteret. FU arbejder videre med formuleringer på baggrund af 
diskussionerne. 
 
Årsplanen er godkendt. OBS sammenfald mellem TR møde og Nordisk konference. (efterfølgende er TR 
mødet flyttet til den 9. september) 
Foreløbige aftaler om nye udvalg: 

 Udvalg omkring faglighed – Rita, Lars M., Lars P. 

 Udvalg omkring uddannelse – Lars P., Conni 
 
Ad. 4) Økonomi 
Svend gennemgår resultatopgørelsen, som ikke er retvisende, idet lønninger siden september ikke 
figurerer. (Medarbejderne HAR dog fået løn).  
Vi ligger 53 over på medlemstal i forhold til det vi budgetterer med. 
Bestyrelsen gennemgår resultatopgørelsen og kommer med bemærkninger som Svend noterer sig. 
 
Budget 19. – Reguleringer i forhold til flytning foreslås udskudt til vi ved mere om de udgifter som er 
forbundet hermed. 
Der er ikke forslag til yderligere budgetændringer på nuværende tidspunkt. 
 
Ad. 5) HB dagsorden  
Svært at arbejde med, da dagsordenen er kommet sent op til dette møde og derfor ikke er grundigt 
forberedt. 



Ad. 6) Eventuelt 
½-årsmøde, hvor Jan Hoby var inviteret og gjorde det godt og med vanlig provokation fik rejst dagsorden 
om arbejdsfællesskab. 
 
Mogens – glædelig jul og godt nytår. Sidste år at Mogens sidder her på denne tid af året – stiller ikke op på 
GF. 
 
Referent, 
Lars P. 
 
 


