
 

 

           Svinninge, d. 18.10. 2018 

 

 

 

Møde fredag d. 12.10.2018 kl. 10.00 på kredskontoret. 
Fraværende: Vibeke Nielsen.        

Referat: 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen og referatet fra d.13.08.18 

 Begge dele blev godkendt.  

  

Pkt. 2  Evaluering af udflugten onsdag d. 22.08.18. 

 Vi har fået mange gode tilbagemeldinger. 

Guiderne på såvel Moesgaard som på Dokk 1 var af svingende kvalitet. Det er svært 

at sikre denne del af turen! 

 

Pkt. 3.  Evaluering af efterårsturen d. 02.10.18. 

 En meget fin tur – bortset fra vejret. 

Musholm Centeret var meget spændende at se, og både Kongegaarden  og 

Isbådsmuseet var to interessante museer. 

 

Pkt. 4. a)Planlægning af medlemsmødet d. 20.11. 18 kl. 12.00 og efterfølgende julefrokost. 

 De lokale valg udskrives af foreningen centralt senest d. 15. oktober. 

 

 Udsendelse af invitation. 

Tilmelding. Deadline. Pris 100,- kr. 

 

Annie skriver en invitation, som udsendes snarest. Sidste tilmelding er tirsdag d. 6. 

november. Deltagerne betaler egne drikkevarer. 

Vi skal holde valg til kredsens pensionistudvalg. Alle modtager genvalg. 

Grethe vil gerne orientere om arbejdet med Danmarks Lærerforenings 

pensionistpolitik. 

 

b) Budgetopfølgning. 



 

 

 Såfremt tilslutningen ikke bliver alt for stor, kan vi holde vores budget. 

 

 

 

Pkt. 5. Tilbud om Højskoleaften /-eftermiddag  på Den Rytmiske Højskole v. Per Larsen. 

 

Vi tager gerne imod tilbuddet fra Per Larsen. Mødet holdes tirsdag d. 15.januar  

2019 kl. 14.00. Per Larsen og Lars Gjerlufsen har sagt OK.  I forbindelse med 

foredraget vil vi holde årsmøde. 

Annie fortæller om arbejdet i udvalget. 

Torben  og Grethe fortæller om udflugterne 

Birthe fortæller om litteraturkredsen 

Jan Erik fortæller om  arbejdet  i Det tværgående fagpolitiske samarbejde. 

Grethe orienterer om DLF`s pensionistpolitik. 

Vi gør det alle kort, så der bliver tid til Pers foredrag om Den rytmiske Højskole.  

 

Pkt. 6. Nyt fra kreds 51. Da Vibeke ikke var til stede udgik 

punktet. 

Men vi har jo alle fulgt med i 

skolestrukturdebatten, som ikke er helt færdig 

endnu. 

 

 

Pkt. 7. Det forpligtende kredssamarbejde.  

Møde mandag d. 22.oktober 2018 kl. 15.00 i Roskilde. 

 Gittes noter er udsendt. 

Både Annie og Jan Erik ønsker at stille op til valg af årsmøderepræsentanter. 

 

Pkt. 8. Nyt fra vores kongresdelegerede, Grethe. 

 Materiale er udsendt. 

 Grethe orienterede om, at et af Lærerforeningens sommerkurser ændrer titel, 

  så Sang, musik og livsglæde kommer på igen. 

 Årsmødet i  februar 2019 skal bl. andet arbejde som et fremtidsværksted. 

 

 

 
 



 

 

 

Pkt. 9. Teatereftermiddag  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.  12 tilmeldte. 

 

 

”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. 

Invitation udsendes efter jul. 

Taget til efterretning. 

 

Pkt. 10. Næste møde.  Fredag d. 18. januar 2019 kl. 10.00   

 

           

Pkt. 11. Evt. Intet til referat. 

 

 Annie  

 

 

 

 


