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Aarhus, den 26. marts 2020 

D2020-073906 

 

Mødereferat 
 

Møde: Virtuelt styrelsesmøde via Google Meet. Dato: 26. marts 2020 

Sted: ÅLF’s mødelokale   Kl.: 10.00 - 11.30 

Referent: DRF 

Fraværende: Ingen 

Mødeleder: FP 

Forkortelser: Jesper Skorstengaard-JWS, Dorthe Ryom Fisker-DRF, Rikke Gierahn 

Andersen-RGA, Jesper Hejndorf-JHE, Charlotte Ipsen-CI, Lars 

Spanggaard Jensen-LSJ, Arne Krogsgaard-AK, Christine Kvist Meld-

gaard-CKM, Katrine Vinther Nielsen-KVN, Flemming Pedersen-FP, 

Andreas Ravn Skovse-ARS og Kenneth Lindbirk Thomassen-KLT 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsorden godkendt. DRF redegjorde under punktet for referatets status. Der 

skrives et beslutningsreferat.  

 

2. Orientering om situationen v/formandskabet. 
 Spørgsmål og svar. 

 Styrelsen opfordres til at skriftliggøre tilbagemeldinger fra skolerne/regionerne. 

Meget gerne beskrevet med eksempler for optimal deling med foreningens 

konsulenter. Disse tilbagemeldinger vil ligeledes være bidrag i forhold til 

punkter til styrelsesmøderne i perioden. 

 

3. Orientering om skriftlig behandling af punkter 

v/næstformanden. 
 Den skriftlige behandling jf. udsendt bilag blev taget til efterretning. Der er fort-

sat enkelte, der mangler at skrive i dokumentet vedr. regionale TR/TRS-møder 

afholdt den 27. februar. Deadline er snarest muligt, men ingen pres.  

 

4. Kredsudsendelse 032/2020 om møder i FKS vedr. periode-

forhandlinger. 
 I forhold til muligheden for deltagelse af et styrelsesmedlem var der to 

styrelsesmedlemmer, der tilkendegav ønske om deltagelse. DRF laver en lod-

trækning, som dokumenteres via video og deles på InSite.  
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5. Mulighed for regionale TR/TRS-møder. 
 Hvordan holder vi regionale TR/TRS-møder virtuelt, form og indhold? 

 Opfordring til, at styrelsesmedlemmerne initierer virtuelle regionale TR/TRS-

møder. Efter mødet udsendes et kort skriv til styrelsen indeholdende punkter, 

der skal tages med til møderne.  

 

6. Ansøgning. 
 Dansk Folkehjælp.  

 Formandskabet indstillede et bidrag på 2.500 kr. Styrelsen tilsluttede sig indstil-

lingen.  

 

7. Næste møde. 
 Næste møde er torsdag den 2. april kl. 10.00-12.00. Styrelsen bedes friholde 

kalenderen torsdage i det ovennævnte tidsrum. Der udsendes dagsorden for 

mødet senest onsdag middag.  

 Punkt til kommende møde: Håndtering af styrelsens situation, når vi den 1. 

april ifølge vedtægterne overtræder styrelsesperioden. Herunder honorar, sko-

leårets planlægning mv.  

 

8. Eventuelt.  
 DRF havde et punkt. Punktet laves som en skriftlig behandling til senere udsen-

delse via DLF InSite.  

 

 

Dorthe Ryom Fisker 


