Kreds II, Syd

16. februar 2018

Emne

Referat fra Kredsbestyrelsesmøde

Formål med mødet

Primære formål:
At få Formanden klædt på til efterfølgende HB-møde med relevante
bemærkninger fra medlemmer og bestyrelsen. Herunder en åben
dialog omkring eventuelle problemstillinger fra medlemmer/huse i
Kredsens område.
Sekundære formål:
Orientering fra diverse møder.

Dato

Mandag, den 5. februar 2018

Sted

Skattecenter Haderslev

Tilstede

Anita B Illum, Allan Christensen, Kim Jensen, Tine Todsen, Martin
Illum Rodam, Bjarne Andersen, Winnie W Andersen, Torben Elian,
Stine Palmelund, Steen Lauridsen, Birgit Elnegaard og Peter
Jørgensen

Afbud fra

Jacob Bork Klitgaard, Peter Hansen og Eva Sandager Hansen

Referent

Peter D Jørgensen

Ordstyrer

Winnie W Andersen

Dagsorden (punkterne er
prioriteret)
1) Velkomst – (O)

Anita bød velkommen.
Gennemgik dagsordenen. Der blev godkendt.

2) Opmærksomhedspunkter

4. Åben hus til kredsbestyrelsesmøder
5. Vedtægtsændringer
Ad pkt. 4 Åbent hus til kredsmøderne – NY
Anita luftede muligheden for at have ½ times åbent hus til hvert
kredsbestyrelsesmøde. Formålet skulle være, at give vores
medlemmer rundt om i kredsen mulighed for at møde op og komme
med input m.m.
Der var divergerende holdninger til dette blandt kredsbestyrelsens
medlemmer:






Er der et behov for dette?
Er vi ikke synlige for vores medlemmer, som det er nu?
God nytænkning – godt at få input
Måske ønsker medlemmerne ikke at møde op for hele
kredsbestyrelsen? Men det kunne prøves i en periode!

Det blev besluttet, at Anita forud for hvert kredsbestyrelsesmøde,
tager kontakt til den valgafdelingsformand, hvor mødet skal
afholdes, for at høre, om der skal afholdes åbent hus til netop dette
kredsmøde!
3) Nyt Skattevæsen‐
Fra en til syv styrelser

Fra sidste HB møde
Jobbørs arbejdes der videre med.
Opslag intern/eksternt arbejdes der videre med.
Bordet rundt
Haderslev
1. Alle skal ud 3. kvartal 18 – men nye job kommer først i 2019.
Så der er ikke noget at søge.
2. Ejendomsvurdering 2 gl. og 4 nye afdelinger.
3. Forsøger at få skubbet/ændret tidsplanen – flere underdirektører
er involveret.
Ribe
Inddrivelse frustreret har fået varsel. Svar fra Søren Vigilius
Christensen intet bliver udskudt (5 DTS medlemmer).
Odense
1. Kundecenteret skal til Svendborg – Der presses på for opslag
Frustrationer hvad skal vi?
2. Haft besøg af Merethe Agergaard, ikke svar på spørgsmål – store
frustrationer.
3. Torben afventer møde torsdag – Annette Olsen, underdirektør for
selskaber, skal tilsyneladende blive i Høje Taastrup.
Svendborg
1. Lynch møde torsdag omkring lokaler i skattecenter Svendborg.
Store frustrationer.
Åbent brev til direktionen udfærdiget af arbejdsmiljøudvalget.
Indhold diskuteret herunder hvem der skal være medunderskriver.

4) HB‐dagsorden (D‐B)

5) Orientering fra
valgenhederne, koordinerende

Ledelsens værktøjskasse Allan gav en orientering, skulle komme ud
i denne uge. Sendt til HB medlemmerne. Generel debat omkring
indhold og funktioner omfattet af værktøjskassen. Uforståeligt at
alle medlemmer ikke skal have dette værktøj. Åbenhed?
Spillemyndigheden
1. Jobopslag på 1 stilling.

TR, kompetence og arbejdsmiljø Ribe
1. Spidsbelastning, forventes afviklet med overarbejde, kan kun
(O ‐ D)
afregnes med aflønning ikke afspadsering – det er frivilligt at
deltage.
2. Generalforsamling 21.03.2018
3. Individuelle møder omkring pension med Jan Nørner 4.-0g 5.
april 2018.
Middelfart
1.Generalforsamling 20.03.2018, Jørn, Allan og Jan deltager.
2. Aftalte på sidste HUS møde at gældsdirektøren (Lars) skal
deltage i næste HUS møde.
Odense
1. Generalforsamling inden udgangen af marts måned 2018.
2. Har tanker om at lave åbent hus arrangement, for forventede
arbejdsopgaver i Lerchesgade.
Svendborg
1. Generalforsamling 27.02.2018 hvor Jørn Rise, Ole Pedersen, Jan
Nørner deltager, Allan Christensen og Anita er inviteret.
2. Planlægger ny møderunde omkring CV-skrivning.
Koordinerende
Motor Winnie W Andersen
1. Møde i sidste uge med ledelsen – alle 3 TR deltog.
2. Nyt opslag i foråret måske kun internt opslag
3. Fyraftensmøde i Nordjylland og muligvis på universitetet.
Borgere Tine Todsen
Møde med leder (Jørgen) - positiv overfor brug af denne
Udland Kim Jensen
1. Møde 17.01.2018, der er ansat 7 i Høje Taastrup – 2 fra Motor.
2. Lone Broch har styr på uddannelse – alle der er tilmeldt kommer
med.
3. Flytteplaner udland 3 skal flytte 4. kvartal 18 – Tønder først i
2019.
Told
1. Stine Palmelund med i uddannelsesudvalg for Told.
2. Har haft sættemøde vedrørende tillæg. Lønsummen endnu ikke
udmeldt.
3. Har drøftet SU-struktur.
Kundecentre Bjarne Andersen
1. Brian Paust ny underdirektør
2. Fremadrettet hvilke dialogfora vil man have i KC?
3. Ansættelse af vikarer (værdipapirer) Dialogmøde 2.03.2018
Kundeservice Allan Christensen

1. Etablering af SU person
2. Dialogmøde i person – Birgitte, Allan og Niels Smedegaard
3. Opslag af stillinger også på nye adresser.
Arbejdsmiljø
1. Skrivelse til direktionen jf. tidligere
Kompetenceudvalg
1. Møde den 12.02.

6) Fremtidig struktur i
DTS

Bred debat med mange aspekter og mange meninger.

7) Eventuelt

Næste møde i Odense (Spillemyndigheden den 6.03.2018 kl. 09.30

Referent

Peter D Jørgensen

