Kreds II, Syd

11. januar 2019

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

Torsdag den 10. december 2018

Sted

Skattecenter Tønder

Tilstede

Torben Elian, Kim Jensen, Allan Christensen, Tine Todsen, Tina
Iversen, Martin Illum Rodam, Anita B Illum, Stine Palmelund,
Simon Larsen, Peter Hansen og Peter Jørgensen

Afbud fra

Bjarne Andersen, Birgit Elnegaard, og Jacob Bork Klitgaard

Referent

Peter Jørgensen

Ordstyrer

Peter Hansen

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

Anita bød velkommen og oplyse, at mødet slutter kl. 13.00
hvorefter der er julefrokost i kantinen.
Gennemgik dagsordenen. Der blev foreslået at man starter med
dagsordenens pkt. 4, HB dagsorden, der bl.a. omhandler ny DTSstruktur.

2) Opmærksomhedspunkter

Ingen bemærkninger, da DTS-struktur kommer senere.

4) HB‐dagsorden (D‐B)

Ad HB-dagsordenens pkt. 3. TR-struktur og pkt. 7 Forbundets
struktur.
Generel drøftelse herunder:

Hvorfor er man bange for nyvalg over hele linjen?
HB sammensætningen bliver skæv såfremt der ikke sker nyvalg.
Overgangsbestemmelser
Mulighed for at blive siddende i HB hvis der ikke sker nyvalg.
Forkert at HB bare skal fortsætte uændret – der bør ske nyvalg
Efterlysning af en valgafdelingsformand - hvem bliver mit talerør?
Valg fra valgenhederne til HB (skriftligt efter kongressen)
Ad pkt. 4 Told er kommet på finansloven, de mangler ressourcer

4) Nyt Skattevæsen‐
Fra en til syv styrelser

Svendborg
1. Flytter på 1. og 2. sal i dag og i morgen
2. Opslag på stillinger i vurderingscenter, alle interne kommer til
samtale.
3. Klaksvig har deltaget i personalemøde vedr. den nye
vurderingsopgave.
Tønder
1. 26 november flytter 2 enheder til Haderslev
2. Der er startet 50 nye medarbejdere, i år i alt 150 nye
medarbejdere.
3. Arbejdskultur 5 punkter – alkohol forbudt – rygning ude – klean
disk – ikke holde pauser.
Odense
1. Nogle rykker til Middelfart
2.Ikke kaffepauser mere
3. Tavlemøde i Torbens afdeling – der går meget tid med det
4. Ombygning udskudt
Ribe
1. Ombygning skrider planmæssigt fremad.
2.Udland 9 skal have ny leder – Kurt er blevet kontorchef – Bente
Bill flytter til Ribe
Haderslev
1. 2 afdelinger fra Tønder
2. Skattestyrelsen har fået 3. salen og vurderingsstyrelsen stuen, 1.
og 2. sal. Håber det gode fællesskab kan bevares.
3. Funktionsleder stopper med udgangen af februar 2019.
Middelfart
1. Møder mellem husets ledere og TR forventes genoptaget, det har
været en sej kamp
2. Der er meget pres på kantinen.
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3. Der er kommet mange nye på adressen, vi har intet overblik over
om der også er kommet nye medlemmer blandt de nyansatte. Har
bedt Jan Nørner om oplysninger

) Eventuelt

Næste møde torsdag den 17.01.2019 kl. 09.30 i Middelfart

Referent

Peter D Jørgensen

