
Referat af Generalforsamling for Djurs Lærerforening

14. marts 201$ i Birkehuset

1. Valg af dirigent

Kredsstyrelsen indstiller Niels Jørgen Jensen. Han vælges og starter med at undersøge, om

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Det er den. Niels Jørgen gør rede for,

hvordan og hvornår generalforsamlingen er offentliggjort.

Niels Jørgen gør rede for, hvad der er i den mappe, der blev udleveret ved indgangen. Dagsorden,

stern rnesed ler, budget, talesedler, vedtægter.

Rikke Høholt er udpeget til referent.

Stemmetællere er Bodil Kondrup, Gitte Zacher, Frank Just, Tina Søby, Dorthe Friis, Berit Jørgensen.

2. Beretning

Formand, Lisbeth Bøwes, fremlægger årets mundtlige beretning, hvorefter der fra dirigentens side

opfordres til at stille spørgsmål og komme med bemærkninger.

Emil Munkholm:

I tilfælde af et lovindgreb efter konflikten hvad er da vores handlemuligheder?

Lisbeth BØwes:

I tilfælde af et lovindgreb så skal vi rette ind. Vi skal derfor håbe på at der sker noget i Forligsinstitutionen,

der kan sendes ud til afstemning. I forligsinstitutionen har forligskvinden vide beføjelser til at lave aftaler,

der skal sendes til afstemning i den form, hun mener, der er størst sandsynlighed for, at det stemmes

igennem. Vi kan derfor risikere, at vi via en sammenkædning med de andre forbund kan komme i den

situation, at selvom vi stemmer nej, så bliver forslaget alligevel stemt igennem. Et sådant resultat vil

betyde, at vi er forpligtede til at genoptage arbejdet.

Lovindgrebet i 2013 havde store konsekvenser for arbejdsmiljøet på skolerne, så man kan håbe, at

kommunerne ikke ønsker samme situation igen.

Frank Just

Vi har en høj organisationsprocent, og Frank betaler med glæde sit fagforeningskontingent. Hvordan kan vi

få de sidste procenter-- 5 ¾ -- med så alle bliver organiserede?



Thomas Raa Olsen:

Der er rigtig mange vikarstillinger på skolerne med uuddannet personale. Der er nok en stor del af de
uorganiserede i denne gruppe. Som organisation skal vi faktisk omfatte alle, der er ansat som undervisere i
folkeskolen uanset uddannelse.

Malene:

Lisbeth lovede ingen gule veste og rundkørsler. Nej tak, Jeg agter at glimre ved mit fravær under lockouten
— min sofa den kalder.

Lisbeth Bøwes:

Vi er klar over, at 2013 har sat sig spor. Kommer vi dertil, at vi kommer i lockout, skal vi passe på hinanden.
I 2013 var der pionér-ånd, og jeg var imponeret over det engagement og den energi, der var. Men
indsatsen havde sin pris. Vii kredsen har som målsætning, at vi skal passe på hinanden.

MichaelAagaard Laursen:

Jeg kan fuldt ud forstå Malenes synspunkt. Men i denne omgang er der rigtig mange flere, der er lockoutet.
Vi er ikke alene, og derfor vil vi også fylde mere i det danske samfund. Vi skal ikke ud og stå ved
rundkørsler, men vi skal samarbejde med alle de andre organisationer. For sammen er vi rigtig meget
stærkere, end KL tror, vi er. Vi skal snakke sammen med de andre faglige organisationer på Djursland.

Peter Ravn:

Svar til Frank om hvordan vi får organisationsprocenten højere: Vi skal behandle hinanden godt, og vise at
vi har et godt fællesskab.

I forhold til hvad vi skal arrangere under en lockout, har vii Kredsstyrelsen talt om, at det skal være
værdigt. Vi skal selvfølgelig være en del af det, der arrangeres med de andre faggrupper, men vi har lyttet
til synspunktet om, at vi ikke vil stå i rundkørsler. Vi vil gerne høre jeres bud på, hvad der kunne være en
mulighed.

Maiken Pedersen:

Opfordrer til at det vi skal gøre af aktiviteter, det skal gøres i fællesskab. Vi er en del af en konflikt med alle
de andre offentligt ansatte — vi er derfor rigtig mange — og vi skal stå sammen hele vejen.

Malene:

Selvfølgelig skal vi stå sammen med de andre organisationer. Og, ja, det bliver svært at blive på sofaen. Det
er imidlertid vigtigt at det, der arrangeres, er noget der rykker. Gerne sammen med alle de andre - fx var
det noget, der rykkede, da vi alle sammen var i København i 2013.

Dirigenten spørger, om formandens beretning kan vedtages — både den mundtlige og den skriftlige — den
vedtages enstemmigt.



3. Regnskab — ved Michael Aagaard Laursen

Regnskabet er godkendt af revisor og kritiske revisorer. De kritiske revisorer og revisoren mødes, når

regnskabet er færdigt. Vi er kommet ud med et minus på 308.000, men det er 90.000 kr. bedre, end der

blev budgetteret med sidste år.

Siden lockouten i 2013 har kredsen fået godtgjort en del af kontingentudgiften fra foreningen centralt. Vi

fik en pose penge i 2015, som dermed er fratrukket i 2017.

Vores styrelsesudgifter er faldet på grund af den nye struktur.

Sagsbehandlerudgifterne er også faldet, da der ikke længere er ansat en konsulent men en faglig

sagsbehandler.

Vi har fået en større varmeregning, men det skyldes, at vi nu betaler, hvad vi reelt skal, fordi en rørskade

tidligere har gjort, at måleren ikke målte rigtigt. Vi har til gengæld fået hulmursisoleret.

Regnskabet for Djurs Lærerforening skal godkendes af Generalforsamlingen, men Særlig fonds regnskab er

bare en orientering

Dirigenten konstaterer, at regnskabet er godkendt, da der ikke er nogen kommentarer.

4. Ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer

Michael gennemgår forlaget, som det blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling sidste år.

Der er ingen kommentarer til forslaget. Forslaget vedtages enstemmigt.

6. Budget

Michael henviser til det budgetark, der ligger i den udleverede mappe.

Vi har 765 medlemmer, og det har ligget meget konstant.

Michael gennemgår tallene i budgettet.

Michael siger at på et tidspunkt i fremtiden, skal kontingentet stige, men lige nu kan vi holde det på det

eksisterende.

Styrelsen foreslår uændret medlemskontingent, fraktion 1 vil betale 295 kr./ måned til kredsen og

pensionisterne 300 kr./år til kredsen — derudover skal naturligvis betales til hovedforeningen. Et medlem i

fraktion 1 betaler 508 kr./måned i alt.



Dirigenten efterlyser spørgsmål til budgettet.

Der spørges til hvorfor tallene på slidesene ikke stemmer overens med de tal, der er udleveret i mappen.
Hvilke tal er de rigtige?

Michael:

Der er en difference på ca. 20.000 kr. Det er tallene i mappen, der er de rigtige.

Dirigenten spørger, om budgettet kan vedtages — det vedtages enstemmigt.

7. Valg

Valg af kredsformand.

Valg af kredsformand som samtidig vælges til at være kongresdelegeret. Lisbeth Bøwes genopstiller. Der er
ikke andre kandidater, og Lisbeth vælges uden vaighandling.

Valg til kredsstyrelsen.

Der skal vælges 5 til styrelsen. Der er 5, der stiller op: Niels Kristian Bech Jensen, Michael Aagaard Laursen,
Peter Ravn, Thomas Raa Olsen, Patrick Schunck. Der er ikke andre kandidater, så de 5 vælges uden
valghandling.

Valg til suppleant til kredsstyrelsen.

Der skal vælges 2 suppleanter. De 3 kandidater er Maria Bjerregaard, Anne Sofie Sejersen og Anita
Gammelgaard Pedersen

Lene Maria Bjerregaard præsenterer sig selv:

Har været TR i mange år. Har ikke haft et brændende ønske om at sidde i kredsstyrelsen, men da Lisbeth
efterlyste suppleanter, tænkte hun, at det var hende. Har altid været politisk interesseret og mener, at der
ikke er ret mange ting, der ikke kan laves om med en god dialog og en god vilje.

Anita Gammelgaard Pedersen præsenterer sig selv:

Lærer på Auning skole og IR i 4 år. Har været lærer i rigtig mange år og har ikke set sig selv som IR, men er
blevet kastet ud i det, og synes det er rigtig spændende. Vil gerne søge indflydelse gennem samarbejde og
pågåenhed.



Anne-Sofie Sejersen Boll præsenterer sig selv:

Været lærer i 5 år. Vil gerne arbejde for at engagere de unge lærer. TR på Mørke skole. Jeg er ung, frisk og

fyldt med god energi.

Dirigenten gennemgår reglerne for valghandlingen.

Stemmetællerne indsamler stemmesedler.

Valg til kongresdelegeret.

De valgbare er de, der sidder i kredsstyrelsen, som ønsker at stille op. De 4, der ønsker at stille op, er

Thomas Raa Olsen, Peter Ravn, Niels Kristian Bech og Michael Ravn.

Dirigenten gennemgår reglerne for valghandlingen.

Stemmetællerne indsamler stemmesedlerne.

Valg til revisorsuppleant.

En af de kritiske revisorer har trukket sig, og suppleanten er blevet indsat i stedet. Vi mangler derfor en

revisorsuppleant.

Charlotte stiller op til posten som den eneste og vælges uden valghandling.

Resultat af valg af suppleant til kredsstyrelsen:

1. suppleant: Anne-Sofie Sejersen Boll 110 stemmer

2. suppleant: Lene Maria Bjerregaard 92 stemmer

3. suppleant: Anita Gammelgaard Pedersen 68 stemmer

Resultat af valg til kongresdelegerede:

1. Michael Aagaard Laursen 166 stemmer

2. Peter Ravn 155 stemmer

3. Thomas Raa Olsen 98 stemmer

4. Niels Kristian Bech Jensen 94 stemmer

Der skal vælges to suppleanter og med ovenstående resultat bliver Niels Kristian Bech Jensen 1. suppleant

og Patrick Schunck 2. suppleant.



Eventuelt.

Der spørges til hvem Patrick Schunck er.

Patrick Schunck præsenterer sig selv:

Lærer i ii år. Blev far til en pige i 2013 — var glad i 4 måneder — indtil konflikten brød ud. Boede dengang i
København og flyttede efter konflikten til Favrskov, hvor han arbejdede i 4 år. Har siddet i kredsstyrelsen i
Favrskov, og savner kredsstyrelsesarbejdet. Stiller ikke op til delegeret fordi han er ny i kredsen og gerne vil
bruge sin energi på at lære kommunerne at kende. Er ansat på Vestre Skole.

Lisbeth:

Lisbeth afrunder generalforsamlingen — første gang at vi er færdige så tidligt og første gang, at der har
været fredsvalg i mange år. Håber at alle har fået sagt, hvad de gerne vil. Tak for salens bidrag til at gøre det
til en god om end kort generalforsamling.

Bodil får tak for sin tid i kredsstyrelsen og modtager en blomst.

Lisbeth siger tillykke til alle, der er blevet valgt, særligt til Patrick Schunck. Tak til de der stillede op som
suppleanter. Lisbeth er glad for, at suppleanterne er med til at skabe lidt balance i kønsfordelingen i
kredsstyrelsen.

Tak til dirigenten der er formand i Silkeborg, som er udtaget til strejke.

Dirigenten takker for klapsalverne og vil give opbakningen videre til lærerne i Silkeborg, når de har
generalforsamling i næste uge.

Klokken er 20.33 og generalforsamlingen er afsluttet.

Dirigentens underskrift:


