VIBORG LÆRERKREDS
en nærværende fagforening

Referat af ordinær generalforsamling d. 10. marts 2016.
1. Valg af dirigent.
Kredsformand Leif Primdal, Skiveegnens Lærerforening valgt.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
2. Forretningsorden
Godkendt.
3. Beretning.
Kredsformand Flemming Kjeldsen fremlagde den mundtlige beretning med de temaer, der var op-trykt i
dagsordenen.
Efter beretningen var der forskellige indlæg, hvor bl.a. forståelsespapiret blev vendt. Her var der delte meninger om værdien, nogle skoler har haft god effekt af forståelsespapiret, mens andre skoler oplevede, at
det ikke har haft nogen større værdi.
Der blev udtrykt bekymring for den nye organisering af specialområdet, herunder inklusion. Den nye organisation kan være en dårlig og dyr løsning, hvis ressourcerne ikke følger med.
Er kontakten god nok ud til de enkelte medlemmer? Flemming Kjeldsen gjorde rede for, at det er meget
vigtigt med kontakt til de enkelte medlemmer. Derfor prioriterer kredsstyrelsen at komme ud på den enkelte skole mindst én gang om året til faglig klub. Men det er også vigtigt, at de enkelte medlemmer prioriterer
fagligklub.
Der blev takket for Flemming Kjeldsens arbejde i Viborg Lærerkreds, dog har nogle medlemmer ikke altid
været enige i Flemmings betragtninger.
Beretning blev godkendt af forsamlingen.
4. Regnskab
Kristina Houmann-Esbensen forelagde regnskabet for såvel kredsen som Særlig Fond.
Regnskabet godkendt.
5. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og udgifter til lønnet personale m.v.
Ydelserne er uændrede i forhold til de gældende.
Forslaget blev godkendt.
7. Budget og fastsættelse af kontingent.
Der bliv stillet forslag om, at der skal være medlemskurser hvert år. Flemming Kjeldsen redegjorde for, at
der ved sidste medlemskursus var budgetteret med 80-90 medlemmer, men der var under 60 deltagere.
Forslaget til kontingent godkendt.
8. Valg jf. vedtægternes § 8.
Valg af formand og kongresdelegeret.
Jeanette Winther valgt uden modkandidat.
Valg af næstformand og delegeret.
Brian Dalsgaard valgt.
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Valg af yderligere 2 delegerede.
Anni Østergaard Bleicken og Anne Halkjær Johnsson valgt.
Valg af 3 suppleanter for de delegerede i nævnte rækkefølge:
Jacob Svejstrup, Michael Bendix Hansen og Alex Lauritzen.
Jacob Svejstrup er samtidig valgt til kredsstyrelsen, mens Michael Bendix Hansen og Alex Lauritzen
er suppleanter i nævnte rækkefølge.
Valg af 2 kritiske revisorer.
Jørn Hylleberg og René Andersen valgt uden modkandidater.
Valg af suppleant for de kritiske revisorer.
Kristina Houmann-Esbensen valgt uden modkandidat.
9. Evt.
Der kom et forslag om, at kredsstyrelsen sætter fokus på MED-systemet og arbejdsmiljøet.
Flemming Kjeldsen takkede for en god generalforsamling og benyttede lejligheden til at ønske de nye medlemmer af kredsstyrelsen, næstformand og formand tillykke med valget.
Flemming Kjeldsen takkede mange gange for medlemmernes tillid til ham som formand. Herudover takkede han for godt samarbejde til medlemmer og kredsstyrelse.
Jeanette Winther takkede på vegne af medlemmer og kredsstyrelsen for Flemming Kjeldsens man-geårige
indsats.
Til sidst takker Flemming Kjeldsen Maja Holmgaard og Kristina Houmann-Esbensen for deres ind-sats i
kredsstyrelsen.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.
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