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16. november 2018 

 

 

Årsmøde fraktion 4 
 

Fredag d. 16. nov. kl. 12.30 
Nytorv 8 Kalundborg 

 
 
Referat 
 
1. Arbejdet i det forpligtende kredssamarbejde, herunder valg af lokale 

repræsentanter jf. §14 i vedtægterne.  
 

o Åse berettede om de drøftelser der forgår på ”Det forpligtende 

kredssamarbejde”. Der drøftes bla. emner der er aktuelle i skoleverdenen, 

fælles arrangementer på tværs af kredsene og udveksling af ideer til 

arrangementer. 

Det forpligtende kredssamarbejde afholder ca. 3 årlige møder. 

Af hensyn til valg til repræsentant til ”Det forpligtende kredssamarbejde”, skal 

årsmøde i kreds 53 fremover holdes i sidste halvdel af september eller i 

starten af oktober. Årsmødet placeres bedst onsdage kl. 10.00. 

Åse og Ebbe fortsætter som repræsentanter frem til september. 
 
 

2. Arrangementer 
 

o Evaluering af afholdte arrangementer. 

Tur til Storm P museet og den efterfølgende teaterforestillig var godt 

arrangeret – forestillingen var ikke så spændende. 

Teatertur aflyst pga. manglende tilslutning. 

 

o Kommende arrangementer 

Der påtænkes et arrangement i løbet af vinteren. Forårets program er endnu 

ikke fastlagt. 

 

o Nye forslag 

Forslag: Tur til Vordingborg, Sprogø, Geomuseum i Faxe, Christiansborg 

(politik og Gobeliner), Malmø og Lund Domkirke. Århus (kunst og Den gamle 

by) 

Forslag til lokale arangementer: Senior bio, Kalundborg teater, Foredrag i Den 

Blå Engel.  

Det kan overvejes om der skal laves en medlemsundersøgelse. 
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o Læsekreds 

Mødes i september, oktober november, februar, marts og april på onsdage kl. 

10.00 – 11.20 på kredskontoret og har 20 medlemmer. Se i øvrigt kredsen 

hjemmeside. 

 
 

3. Spørgsmål til og fra ”De fem-udvalget” 
 

o Fraktion 4 ønsker stadig at modtage lærerkalenderen.  

 
4. Praktiske forhold 

 
o Kommunikation 

Heidi videresender informationer ud til medlemmerne i fraktion 4. 

Der ønsker et ængere varsel på arrangementer og en evt. årsplan 

 

o Hjemmeside 
 

o Er der noget vi kan gøre bedre 
Det blev drøftet, hvordan man ”får fat” i de yngre medlemmer i Fraktion 4 

 
5. Evt. 
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