
 

 

Generalforsamling 
Torsdag den 3. september 2020 

 

Program: 

Kl. 17.00 Dørene åbnes 

Kl. 18.00 Spisning 

Kl. 19.00 Generalforsamling 



Ordinær generalforsamling 

Viborg Lærerkreds 

den 3. september 2020 kl. 19.00 

Endelig dagsorden 
 
1. Valg af dirigent      s. 3 

2. Forretningsorden     s. 3  

3. Beretning       s. 4 

4. Regnskab for foreningen    s. 5  

      Regnskab for Særlig Fond    s. 10 

5. Indkomne forslag     s. 15 

  a. vedtægtsændringer 

6. Fastsættelse af ydelser til styrelses-  s. 16 

      medlemmer og udgifter til lønnet  

      personale m.v.        

   7.        Budget og fastsættelse af kontingent  s. 17 

   8.       Valg, jf. § 8        s. 19 

   9.        Eventuelt       
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1. Valg af dirigent  

Kredsstyrelsen foreslår Leif Primdal, tidl. 

formand i Skiveegnens Lærerforening, 

valgt som dirigent.  

 

2. Forretningsorden  
 

Kredsstyrelsen indstiller til generalforsam-

lingens godkendelse, at der vedtages flg. 

forretningsorden:  

Generalforsamlingen åbnes af forman-

den, der leder valget af dirigent. Kredsens 

konsulent tager referat. Mødet optages 

på diktafon til støtte for udarbejdelse af 

referat.  

1. Generalforsamlingen afvikles efter 

dagsordenen. Generalforsamlingen 

kan dog udsætte og senere genopta-

ge de på dagsordenen anførte punk-

ter.  

2. Dirigenten påser, at forhandlingerne 

fremmes, og at god parlamentarisk 

orden opretholdes. Deltagerne i ge-

neralforsamlingen må i alle tilfælde 

rette sig efter dirigentens afgørelser.  

3. Talerne får ordet i den rækkefølge, 

de indtegnes hos dirigenten, dog er 

formanden og forslagsstilleren und-

taget fra denne bestemmelse, idet 

de når som helst kan begære ordet, 

ligesom dirigenten kan tillade en kort 

svar-replik.  

4. Forslag og ændringsforslag skal afle-

veres skriftligt til dirigenten. Dirigen-

ten afgør, i hvilken rækkefølge forslag 

og ændringsforslag sættes til afstem-

ning.  

5. Alle afgørelser træffes ved almindelig 

stemmeflerhed, dog kræver godken-

delse og ændringer af vedtægterne, 

at mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer 

stemmer for. Afstemningen foregår 

normalt ved håndsoprækning, men 

skal være skriftlig, såfremt forslags-

stilleren og/eller mindst 5 af de til-

stedeværende medlemmer forlanger 

det. Ved politiske valg i henhold til 

vedtægterne afholdes skriftlige for-

slagsrunder. Personvalg foregår altid 

ved skriftlig afstemning.  
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3. Beretning 
 

Indflyvning 

 

Den store klinge 

 Kommissionsrapporten 

 Periodeforhandlingerne 

 Arbejdstidsaftalen (A20) 

  
 

 

Kommunale/lokale forhold 

 Arbejdstid - hvad så nu? 

 VI BORG(er) for folkeskolen II 

 Fremtidens folkeskole 

 Bjerringbroskolerne 

 Tiltag på autismeområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmiljø 

 Verdens bedste job 

 Corona 

 Inklusion 

 Trusler, vold og magtanvendelser 

 Kommunal økonomi 

 Overtallighedsproces 

 

Pædagogiske forhold 

 Folkeskoleidealet 

 Specialpædagogisk bistand 

 Digitalisering 

 

 

 

 

 

 

 

Kredsens arbejde i øvrigt 

 Løn 

 Mindre medlemsgrupper 

 Medlemsarrangementer 

 Hovedstyrelsesvalg 

 Kommunikation 

 

Afslutning 



4. Regnskab for foreningen 
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Regnskab for Særlig Fond 
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5. Indkomne forslag 
 

Vedtægtsændringer 

 

Vedtægtsændringsforslag vedr. vedtægternes bestemmelser om afholdelse af kredsge-

neralforsamlinger. 

På kongressen i 2019 blev det vedtaget, at kredsene kan vælge kun at afholde general-

forsamling hvert andet år.  

I Viborg Lærerkreds ønsker en samlet kredsstyrelse i udgangspunktet at bibeholde en 

årlig generalforsamling, da vi mener, det styrker medlemsdemokratiet. Vi fremsætter 

dog alligevel forslaget og lader det dermed være op til generalforsamlingen at beslutte, 

hvorvidt der ønskes mulighed for fremadrettet at lave toårige generalforsamlingsperio-

der.  
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Nugældende tekst Forslag til ny tekst 

§ 5 stk. 2 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert 

år i februar eller marts i henhold til Dan-

marks Lærerforenings vedtægter. 

 

 

§5 stk. 2 

Ordinær generalforsamling afholdes i fe-

bruar eller marts i lige årstal i henhold til 

Danmarks Lærerforenings vedtægter. 
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6. Fastsættelse af ydelser til 

styrelsesmedlemmer og ud-

gifter til lønnet personale 

m.v. 
 

Honorarer m.v. 

Til formanden ydes et honorar, der fast-

sættes som differencen mellem forman-

dens aktuelle løn som lærer og lønniveau-

et for en fuldtidsansat konsulent på 

sluttrin i henhold til overenskomsten mel-

lem SAKS og PDK. 

Eventuelt løntillæg for at varetage fælles-

tillidsrepræsentantfunktionen modregnes 

i honoraret. 

Til næstformanden ydes et honorar, der 

udgør differencen mellem næstforman-

dens aktuelle løn som lærer og lønniveau-

et som en fuldtidsansat konsulent med 

indplacering på trin 1 i henhold til over-

enskomsten mellem SAKS og PDK. 

Eventuelt løntillæg for at varetage fælles-

tillidsrepræsentantfunktionen modregnes 

i honoraret. 

Kredsstyrelsesmedlemmerne ydes et ho-

norar på 5.000 kr. årligt (31/3-2000) og 

tilbydes et abonnement på Viborg Stifts 

Folkeblad (e-avis). Som arbejdsredskab 

stilles en iPad til rådighed. 

Derudover dækker kredsen udgifter til 

forplejning m.v. i forbindelse med kurser, 

møder og kongres. 

 

 

 

 

 

Frikøb årligt (nettoarbejdstimer)  

Formand og FTR  1676 timer 

Næstformand og FTR  1676 timer 

Kredsstyrelsesmedlem 230 timer (x 3)

Kasserer    80 timer  

Div. frikøb (kørsel o.lign.) 205 timer 

I alt:     4327 timer 

 

Fradrag for FTR  1676 timer  

Fradrag for H-MED  100 timer 

Samlet frikøb   2551 timer 

 

 

Udgifter til lønnet personale  

Kredsstyrelsen foreslår følgende omfang  

af lønnet personale: 

 at der beskæftiges 1 fuldtidsansat 

konsulent. 

 at der beskæftiges 1 HK-sekretær 

med en ansættelsesgrad på 57 %. 

 at der afsættes et beløb til  rengø-

ring på kontoret i fornødent omfang. 

 at der afsættes et beløb til pedelser-

vice,  hvor udgiften afholdes af Sær-

lig Fond. 



7. Budget og fastsættelse af 

kontingent 
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Forslag til kontingent (uændret) 

Fraktion 1 og 2  

(lærere og børnehaveklasseledere) 

 Kontingent til DLF:   213 kr.  

 Kredskontingent:   232 kr.  

 I alt pr. måned:   445 kr. 

 

Fraktion 4  

(pensionerede medlemmer)  

 Kontingent til DLF:     71 kr.  

 Kredskontingent:     41 kr.  

 I alt pr. måned:   112 kr.   

 

Fraktion 6  

(særlige medlemmer)  

 Kontingent til DLF:   94 kr.  

 Kredskontingent:   56 kr.  

 I alt pr. måned:   150 kr. 



8. Valg, jf. § 8  

Kredsstyrelsen består af formand og 

næstformand samt yderligere 3 medlem-

mer. 

Stk. 1. 

Valg til Danmarks Lærerforenings kongres 

og til kredsstyrelsen afholdes på den ordi-

nære generalforsamling i lige år. 

Stk. 2. 

Kandidatur kan fremsættes såvel forud for 

generalforsamlingen som på denne. Kan-

didaturer og evt. valgoplæg udsendes 

samtidig med den endelige dagsorden for 

generalforsamlingen, såfremt de er for-

manden i hænde senest 10 dage før ge-

neralforsamlingen. 

Stk. 3. 

Generalforsamlingen vælger i nedenstå-

ende rækkefølge: 

a) kredsens formand, som er kongresdele-

geret 

b) kredsens næstformand, som er kon-

gresdelegeret 

c) 3 yderligere kredsstyrelsesmedlemmer, 

hvoraf de 2 med flest stemmer er kon-

gresdelegerede og den med færrest stem-

mer er 1. suppleant til kongresdelegerede 

d) 2 yderligere suppleanter for kongresde-

legerede, som også er suppleanter til 

kredsstyrelsen 

e) 2 kritiske revisorer 

f) 1 revisorsuppleant 

Stk. 4. 

Hvis kredsen skal vælge 5 kongresdelege-

rede, er formand, næstformand samt de 3 

kredsstyrelsesmedlemmer kongresdele-

gerede. Der vælges yderligere 3 supplean-

ter for kongresdelegerede, hvoraf de 2 

med flest stemmer samtidig er supplean-

ter til kredsstyrelsen. 

Stk. 5. 

Alle valg foretages i øvrigt i overensstem-

melse med de af hovedstyrelsen vedtag-

ne retningslinjer mht. valg og afstem-

ningsmetode. 
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9. Eventuelt 

Læs om de opstillede kandidater i kandidat-folderen  
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