
Referat af Generalforsamling i Djurs Lærerforening 10.3.2015 

Spisning fra 17.30 til 18. 

Lisbeth bød velkommen kl. 18. 

1. valg af dirigent 

Lisbeth indledte med at styrelsen også var reduceret på grund af sygdom. Præsenterede 

suppleanten Jytte Schmidt. Niels Jørgen Jensen blev indstillet og valgt til dirigent. 

Niels Jørgen opfordrede til en god og saglig debat. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt efter vedtægterne, da der er indkaldt 15.1 og foreløbig dagsorden udsendt 6.2. Endelig 

dagsorden er udsendt 3.marts som brev og flyer. Dagen efter er der sendt en mail. Der er ingen 

indvendinger mod dette, så den er også beslutningsdygtig. 

I den sorte mappe er der dagorden, regnskab, budget, ydelser og stemmesedler i rød og grøn. 

Talesedlen bedes brugt når man ønsker ordet. 

Niels Anton Andersen er udpeget til referent. 

Stemmetællere: Tina, Rikke, Kirsten Gregersen, Trine Post, Majbrit, Maria. 

Niels Jørgen præsenterede dagsordenen. Der var ingen kommentarer. 

Forslag skal afleveres skriftligt, og det gælder også for ændringsforslag. 

2. Beretning 

Lisbeth fortalte om den nye virkelighed i folkeskolen. Jeg starter bagfra, nemlig ok-forslaget. Det 

var nok ikke ventet med en hurra-overenskomst. Aftaler blev ikke til noget. Kl blev kigget over 

skuldrene af ILO. Forhandlingsfælleskabet viste sin berettigelse. Der rejstes krav om 

arbejdstidsaftale, men det blev ikke muligt. Kvalitet og opgaveoversigter blev ikke forhandlet 

hjem, da en magtfuld finansminister også satte hælene i. Kl kom nølende i mål med en aftale, efter 

indkaldelse af bestyrelsen. Der er nu lagt trædesten ud, så vi kan forpligte bilag 1 for begge parter. 

Opgaveoversigter skal nu planlægges med forberedelsestid, og anvendes den til andet, skal der 

tages stilling til, hvordan man så kan forberede undervisningen. Nu kan vi legalt tale om tid, da den 

skal kunne gøres op månedsvis. Vi skal stadig kunne stå sammen for at få vore krav igennem. 

Der er også røster fremme om, at det ikke er godt nok, og Kl er sluppet for let. Vi kan se at 

overenskomster udfordres omkring os, så tiden er ikke til store vindinger. Aftalen om 

kommunernes økonomi står stadig til magt. 

Niels Chr. Sauer skrev at en konflikt kunne give KL mulighed for at nå det de ikke kunne i 2013. Det 

er de samme magtglade politikere der sidder på posterne. Chancen for anger hos dem, er lig nul. 



Vil det være realistisk at vi kan opnå noget bedre? I skal selv vælge med jeres hjerte, men Sauer 

siger at nu får KL muligheden for at vise noget andet. Vi kan trække tilbage til 99 for at se noget 

lignende hvor lærere også kom på 30 lektioner om ugen. Hvis vi bliver snydt, vil det stå bøjet i 

neon, at et kampklart DLF skal stå klart. 

Det er nu lykkedes at få lønstigninger med løntrin, også for tjenestemændene. De mindre 

medlemsgrupper er også løftet. Vi få nu et fast uv.tillæg så lærere, der påtager sig helt nødvendige 

opgaver ikke mere går ned i løn. Tillægget over 750 timer er bevaret. 

Kredsen er startet på et udviklingsprojekt, så der kan kigges på fremtidens udfordringer. 

Vore to kommuner er meget forskellige; med Syddjurs, hvor halvdelen af skolerne er private. Der 

er meldt dramatiske besparelser ud. Kredsen har budt ind på mere dialog. 

I Norddjurs er der lavet et utal af politikker, og 13 arbejdsgrupper til implementering af 

folkeskolereformen. De sparede lønkroner fra lockouten er blevet i skolevæsenet. Det må være tid 

til at stoppe op, for at få tiltagene til at virke i hverdagen. Man tyer til konsulentundersøgelser. Vi 

er jo jyder, og ville hellere bruge den sunde fornuft. 

Arbejdsmiljøområdet har været under pres, og der er mange der har ondt i lærerlivet. Der er 

hurtigere afsked ved sygdom. Der føles en ensomhed i jobbet, selvom der er mere tilstedeværelse. 

Nogle kan leve under de snævre rammer, mens andre frustreres over de valg der skal tages. En 

dygtig ledelse kan ofte råde bod på dette, men der er også steder hvor det ikke lykkes. 

På nylig afholdt temadag for AMR, mente Søren Viemose, at der skulle gives lejlighed til at udnytte 

fagligheden indenfor rammerne. 

Vi skal værne om vores TR og AMR system, da det også er under pres. 

Det daglige arbejde i kredsen skal nu passes ind i rammerne med fast tilstedeværelse. Vi glædes 

over TR´s og AMR´s fremmøde, trods vilkårene. Vi må stadig kæmpe for at blive inddraget i 

beslutninger. Vores næstformand er desværre sygemeldt, og Jytte Schmidt er indkaldt som 

suppleant. Vi skal udvikle arbejdet, så det også er klar til år 2020. 

Niels Jørgen opfordrede til at trække i arbejdstøjet og hente kaffe og kage i en 10 min pause. 

Niels Jørgen opfordrede til at man kom frem med spørgsmål, eller kommentarer. 

Kennet Hansen syntes at Lisbeth var en rigtig god formand, men det kikser for dig, hvor du læser 

at KL skal. Jeg læser at de ikke skal, men det er en hensigt. Det er et forkert grundlag af sige ja på. 

Jeg tror ikke på at nej udløser en konflikt. Jeg vil foreslå at stemme nej. 

Lisbeth takkede for indlægget, men du har stillet et svært spørgsmål. Vi baserer på vores tro om 

hvad der sker. Begge parter forpligter sig, så der er nogle håndtag til små fremskridt. Aftalestof er 



ikke som før. Der er ikke håndfaste aftaler, men rammer som lokalt skal udfyldes. Jeg tror ikke at 

et forlig vil blive meget bedre, men det kan splitte os. Der bliver ikke noget konfliktlån denne gang. 

Et lærerpar vil ikke kunne se sig gennem en konflikt. Mit svar er at stemme ja. Vi har en dygtig 

forening og forhandlere, som har gjort hvad de kunne. Vi havde god støtte af de 52 andre 

organisationer. Hvad vil de sige til et nej? 

Thomas Raa Olsen roste Kennets opfordring til et nej. Vi skal stoppe klynkeriet over, hvad vi kan 

tillade os i forhandlingssystemet. Løndelen er som de andres, men så stopper festen. At 

uv.tillægget er fast vil vi ærgre os over. Lederne vil komme til at udnytte de 750 timer. Vi har ikke 

kapitaliseret denne besparelse. Det er ikke en aftale der er lavet. Vi betragter det som en sejr at 

skulle overholde folkeskoleloven. Der er ingen ledere der kigger tilbage. Evalueringen af A08, 

kunne ikke bruges. Der skulle noget helt andet til. Vi skal stemme nej. Hovedstyrelsen burde ikke 

anbefale dette. 

Lisbeth takkede for ordene. Du kan aflevere et budskab, der sælger sand i Sahara. Jeg har ikke 

omtalt bilaget som en aftale, men som et grundlag for en aftale. Det har ikke været en mulighed. 

At uv. tillægget er samlet kommer af 2 parter, der skal have noget ud af det. Læreren må nu bede 

om en månedlig oversigt over sin tid. Det her var det mulige. Viemose sagde også, at hvis man vil 

tages seriøst, skal man også turde gå ind i forhandlingsrummet. Vi har kun fået et lille stykke i år, 

men det var det realistiske. 

Kennet syntes det var fint at holde sammen med andre, men det her skal kunne bruges i det 

daglige. KL´s chefforhandler blev fyret fordi hun gjorde det for godt for lærerne. Det tyder på KL 

ikke vil leve op til hensigterne. 

Niels Jørgen takkede for debatten. 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget 

3. Regnskab 

Jeg har ofte måtte stå her for at sige, at der blev overskud, trods budgetteret underskud. 

Indtægterne passer med 3,6 mio. Udgifterne bliver 200.000 kr. større. Vi blev sidste år enige om at 

udvide servicen for TR og AMR. Der har været forholdsvis dyre foredragsholdere. Vi har givet 

julegaver til TR og som noget nyt også AMR.  Afskrivningen er lidt mindre, bl.a på grund af en 

billigere kopimaskine.  

Niels Jørgen oplyser at revisorerne har underskrevet uden bemærkninger. 

Ingen spørgsmål. 

Særlig fond: Der skal ikke fremlægges regnskab, men da den har været aktiv, orienterer jeg. Der er 

penge til en konflikt mere. 



Regnskabet er taget til efterretning. 

4. Indkomne forslag: forslag 1 motiveres af Michael og forslag 2 af Niels Kristian. 

Michael motiverede forslaget om en ligelig fordeling af repræsentanter fra Nord- og Syddjurs. 

Forslaget pålægger kredsstyrelsen at undersøge og foreslå ændringer af vedtægterne ved 

generalforsamlingen i 2016. 

Anne Olesgaard siger at forslaget lyder uskyldigt. Men er det vigtigere at være repræsenteret 

fremfor at være interesseret. Hvad menes med jævnt fordelt? 

Michael oplyser at det betyder at der helst skal være 3 ud af 7. Man skal også gå fuldt ind for 

kredsarbejdet, men der er poster i MED-udvalgene der kun kan besættes af ansatte i kommunen, 

som helst er repræsenteret i kredsstyrelsen. 

Lisbeth orienterede om, at det også kunne være svært at dække tidsmæssigt, hvis man ikke 

arbejder i kommunen, så man har noget viden derfra. Formandsposten er for hele kredsen. 

Forslaget skal også godkendes af DLF i København. 

Kennet foreslår ændret til forsøges sikret. 

Leif Sørensen siger, at vi så skal lede efter kandidater. Stiller forslag om at der står mindst en fra 

hver kommune. 

Thomas siger vi er klar over ånden i det her. Kan tiltræde Kennets ændring. Vi skal undersøge ved 

DLF, hvordan vi kan dækkes ind, så vi ikke er handlingslammet. 

Niels Jørgen konstaterer at kredsstyrelsen kan tiltræde Kennets forslag. 

Thomas siger at det vi prøvede for 6 år siden, sagde DLF at måtte vi ikke skrive et antal, så Kennets 

vil have den bedste mulighed for godkendelse. 

Leif mener vi kan diskutere om mindst en, er et antal. Det er jer der bestemmer dette. 

Niels Jørgen sætter forslagen til afstemning. 

Leifs sættes til afstemning (mindst én): forkastet 

Kennets forslag: vedtaget med stort flertal 

Forslag 2 - Niels Kristian: vi er i gang med kredsudviklingsarbejde – kreds i en ny virkelighed. DLF 

arbejder for 2 årige kongresperioder, så vi er nødt til at lave et serviceeftersyn nu.  

Niels Jørgen efterlyser spørgsmål.  Der kom ingen. 

Afstemning. Stort flertal for- en imod. 



5. fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsen: Der er brugt 3860 nettotimer, som foreslås igen. 

Aflønning af formanden fortsætter som hidtil. Det koster også noget at indkalde 

suppleanter. Uændret i forhold til tidligere. 

Ingen spørgsmål. 

Afstemning: Vedtaget med stort flertal- enkelte stemmer hverken for eller imod. 

6. kontingent: Det er nedsat med 200 kr., som bruges til at afdrage konfliktlån med. Der 

foreslås uændret kontingent – 95 kr. for fraktion 1 og 2, samt 25 kr. for fraktion 4. 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget 

Thomas oplyste at budgettet blev justeret så underskuddet bliver 389.000 kr. Vi skal vedtage 

budgettet for 2016. De finansielle indtægter har ændret sig. Renten har ændret sig nedad, så det 

er også justeret. Vi skal have en formue på 500.000 kr., og det kan holdes. 

Niels Jørgen efterlyste spørgsmål. Ingen. 

Budgettet er taget til efterretning. 

7. evt.  

Peter Ravn roste forsamlingen for en god debat. Det skal vi blive ved med. Vi skal finde ud af 

hvordan vi laver fagforening. Vi vil gerne inddrage medlemmerne i dette. Opfordrer til at stemme 

og stemme ja. Vi fik tæsk i 2013, da reformen skulle finansieres af os. Vi skal nu rejse os fra det. 

Vær derfor aktiv. 

Trine Kiendtler opfordrede til at stemme nej. Norddjurs er ligeglade med os, og har en rigid tilgang 

til arbejdstiden. Jeg er bange for at et ja, vil splitte foreningen. Vi risikerer at blive efterladt af de 

andre. Vi skal stemme nej at hensyn til vores værdighed. 

Lisbeth takkede for at vi nåede vejs ende. Takkede for fremmødet på 82 deltagere, der har taget 

tid til dette. Kredsstyrelsen opfordrer til at stemme. Det er vigtigt med en høj stemmeprocent. Tak 

til Trine som er vores dejlige stemme og smil udadtil. Tak til Niels Anton for at stille op både i og 

uden for kontortiden. 

Tak til Niels Jørgen for at stille op her. Jeg har en lille erkendtlighed. 

Niels Jørgen takkede for en god tone og debat. 

Vi slutter kl. 20.11 

 

 



 

 

 


