
Referat af bestyrelsesmøde 22. februar 2018 

Peter Jensen, TR på Christianshavns Skole, har henvendt sig med et forslag om at få trykt en 

tegning/plakat af kunstneren Carl Quist Møller. Den vil kunne bruges til mange formål og 

som en slags farverigt logo for KLF på opslag, til demonstrationer, på flyers mv. Bestyrelsen 

godkendte at købe den til en pris på omkring 20.000 kr., hvortil kommer trykkeudgifter. Ingen 

Thomsen er tovholder på opgaven. 

På grund af de igangværende overenskomstforhandlinger er der mange aktiviteter. Kjell 

Nilsson og Lars Sørensen rapporterede fra et morgenmøde hos 3 F 21. februar, bestyrelsen 

tilsluttede sig demonstrationen foran Moderniseringsstyrelsen mandag 26. ds. og Stor-TR-

mødet 20. marts i Nørrebrohallen. Ligeledes har vi tilsluttet os demonstrationen foran KL-

huset 7. marts – arrangeret af København for Velfærd – hvor kravet er 6 mia. kr. mere til 

offentlig velfærd. Det sker i anledning af, at KL afholder kommunalt topmøde 8.-9. marts. 

For at få så høj en stemmeprocent som muligt ved de forestående (4) afstemninger ved valg 

af formand/næstformand, bestyrelse og delegerede til kongressen i DLF vedtog vi at præmiere 

de KLF-afdelinger, der fx opnår en stemmeprocent på over 75 %. Vedtagelsen er udsendt til 

alle TR´erne. 

Næstformand Lars gennemgik, hvordan den øjeblikkelige situation er for Københavns 

Kommunes budget for 2019. 

Om eftermiddagen skulle der kl. 13.30-16.30  afholdes det ene af to årlige store fællesmøder 

for TR´ere og AMR´ere. Vi gik punkterne igennem og enedes om, at det første og vigtigste 

punkt var en orientering om OK-situationen med efterfølgende mulighed for kommentering og 

debat. Derefter drøftede vi afviklingen af den vigtige opstillingsgeneralforsamling, der skulle 

starte kl. 16.30, også i et stort auditorium  på UCC Campus. 

Et forslag fra Pædagogisk Udvalg om afholdelse om en konference om inklusion blev 

vedtaget med den ændring, at den først afholdes efter sommerferien. 

Vi vedtog at afholde endnu et AMR-kursus ultimo november efter forslag fra Fagligt 

Udvalg. 

Jan Trojaborg 


