
 

 

           Svinninge, d. 14.08. 2018 

 

 

 

Møde mandag d. 13.08.2018 kl. 14.00 på kredskontoret. 

        

Referat: 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen og referatet fra d.18.04.18 

Begge dele blev godkendt. 

  

  

Pkt. 2  Sommerens udflugt onsdag d. 22.08.18. 

Antal tilmeldte: 40 personer 

Køreplanen . Den bliver udsendt af kredskontoret snarest. 

Formiddagskaffe: Kredsen giver brød. Kaffen må man købe på færgen. 

Moesgaard. Torben har tilrettet antal af personer og fået 2 rundvisninger. 

Frokost. Torben bestiller forskelligt smørrebrød. 

Dokk 1: Vi får 2 rundvisninger. 

Økonomien hænger fint sammen og måske med et lille overskud. 

 

Gennemgang af hele programmet og økonomien. 

 

Pkt. 3. Planlægning af efterårsturen.  Grethe   orienterer. 

Grethe har lavet et program til tirsdag d. 2. oktober 2018 til Musholm. 

Invitationen tilføjes kontonummer  og udsendes efter udflugten, hvor den også 

omtales. Lægges også på hjemmesiden. Grethe køber chokolade til omviserne på de 

to museer, og Jan Erik sørger for vin til Per, der omviser på Musholm.  

 

Pkt. 4. Teaterbilletter er reserveret til søndag d. 11. november 2018 kl. 15.00  

 Musik & Eventyr. Med  Ghita Nørby,  Michala Petri og Lars Hannibal. 130,- kr. 

Aksen,  Centervejen  91, 4550  Asnæs. 

Og  til 

”Glemmer du” tirsdag d. 26. februar 2019  med spisning kl. 18.00 

Spisning og billet: 250,- kr./275,- kr. 

Medvirkende: Lane Lind, Lars Knutzon, Mette Marckmann, Lasse Schmidt. Cabaret. 

Disse omtales i bussen på vores udflugt. Lægges også på hjemmesiden. 



 

 

 

       

 

 

 

Pkt. 5. Julefrokosten.  Tirsdag d. 20. november 2018 kl. 12.00 Vi holder valg kl. 12.00 – 

13.00 og spiser derefter. Vi har valgt menuen, og Grethe bestiller på Hotel HøjbySø. 

Vibeke opfordres til at deltage. Deltagerprisen er 100,- kr. 

 

Pkt. 6. Nyt fra kreds 51 

 Tirsdag d. 13.08.18 afholdes et afgørende møde om skolestrukturen. 

Der er kommet nye skoleledere i Højby og Egebjerg. 

Kredsen vil forsøge at have mobilt kredskontor et vist antal tirsdage. 

                     

 

. 

Pkt. 7. Det forpligtende kredssamarbejde. 

 Møde afholdes evt. mandag d. 20. august 2018, hvis der er stof til en dagsorden. 

 Kontingentoversigt er udsendt. 

 Gittes notat er udsendt. 

 Mødet d. 20. august aflyses. De udsendte ting blev debatteret. 

På de fremtidige dagsordner sætter vi et punkt på med nyt fra den delegerede. 

Grethe vil arbejde med forholdene for de pensionister, der har været 

overenskomstansat. 

Stor tilfredshed med valget af Per B. Christensen som formand for rådet, der skal 

behandle lærernes arbejdstid. 

Kongressen er d. 31.okt. – 1. nov. 

 

 

Pkt. 7. Næste møde .  Fredag d. 12. 10. 2018 kl. 10.00 

   

 

Pkt. 9. Evt. tilbud om underholdning er udsendt. 

 

 Annie  


