
REFERAT FRA 
GENERALFORSAMLINGEN  
 
 
DEN 19.3.2013 PÅ BROSKOLEN 
 
 
 
Endelig dagsorden. 
 
Bilag 244 
 
 
Generalforsamlingen blev åbnet af formanden Per Haugaard. 
 
 
 
1. Valg af dirigent. 
 
Bjørn Hansen, medlem af hovedstyrelsen, blev valgt. 
 
 
 
2. Forretningsorden. 
 
Forslag til forretningsorden, bilag 244 
Forretningsordenen blev enstemmigt vedtaget. 
 
Generalforsamlingen blev konstateret lovlig og beslutningsdygtig. 
Stemmetællere: Bent Nielsen og Steen Jacobsen. 
 
 
3. Beretning. 
 
Den skriftlige beretning er trykt i Kredsinformation nr. 1, marts 2013, side 3 - 10. 
Bilag 245 
Per Haugaard fremlagde den mundtlige beretning trykt i bilag 246 
 
Kommunernes Landsforening / Overenskomstforhandlingerne: 
Ingen ønskede ordet. 
 
 
Regeringen / undervisningsministeren: 
Ingen ønskede ordet. 
 
Kommunale forhold: 
Ingen ønskede ordet. 
 
 
Kredsforhold: 
Ingen ønskede ordet. 
  
Herefter blev den samlede beretning enstemmigt godkendt. 
 
 



 
4. Godkendelse af det reviderede regnskab. 
 
Leif Borregaard Hansen gennemgik regnskabet: Medlemstilgang betyder et bedre budget for 2013 

end først forventet. Aktiver på ca. 1.5 mio. 

Akutfonden 405.000 kr. arbejdsgiver indbetaler 10 øre pr medarbejder. 

711.000 ”fiktive midler” hvis vi skulle frikøbe formand og næstformand 

Sagsbehandler har fået nedsat sin arbejdstid så der er en mindre lønudgift, men samtidig en dag 

mindre til at betjene medlemmerne. 

Årets resultat blev et underskud på 102.000 kr. 

 

”Særlig fond” revideret – ejer Matildevej 9 – bevarer sin værdi – vi sørger for dens stand underskud 

på 48.000 kr. – der laves afskrivninger på 56.000 kr. årligt – regnskabsteknisk et underskud, men 

det betyder ikke at huslejen sættes op. 

Steen Rosendahl Hansen, Nymarkskolen: spørger til stigningen i olieregnskab. 

Svar: Vi havde en påfyldning umiddelbart før regnskabets afslutning. 

 

”Aktivitetsfond” på 20.000 kr. som kredsstyrelsen kan bruge af, hvis der skønnes relevant. 

 

Regnskabet godkendt enstemmigt 
 
 
 
5. Indkomne forslag 
 
a Vedtægtsændringer  
 
Kredsstyrelsens forslag til vedtægtsændringer, aftrykt i bilag 244, blev vedtaget med 
den ændring, at kredsens hjemsted i §1 er ”Slagelse Kommune”. 
 
b. Forslag til udtalelser. 
 

Aftrykt i bilag 247. 

Resolution:  

Der var livlig debat: Kasper Øwre og  Bodil Tolbod,  havde indlæg om heldagsskole/helhedsskole, 

Ditte Olin, Per Brandhøj og John Olsen talte om de  25 timer ugtl. PH forklarer DLF´s modsvar, 

hvor pauser er inkl., så der kan blive skabt en helhed i skoledagen.  

Ditte Olin mente, det var risikabelt, da lærerne løber stærkt nok i forvejen.  

John Olsen udtrykte frygt for, at skolelederen får meget frie muligheder til at administrere og fyre 

så mange lærere, som han lyster.  

Irene Hansen syntes ikke, det er ok, at vi som rollemodeller sættes under total administration  

Ann-Christin Hansen sagde, at lærerne bliver gidsler i en økonomisk presset situation. 

Astrid Kristensen mente, at det er vigtigt, at det ikke lægges ud som at det er synd for lærerne  

Steen Hansen sagde, at det var mere end den danske model, der er på spil.  

Karen Lise Kaspersen spurgte om modstand mod besparelser i velfærdssamfundet. 

Annette Grøn mente, at vi har været med til at spare. 

Per Haugaard opsummerede debatten og resolutionen vedtaget med ændringerne. Bilag 248 

 

Inklusion: Oplæg ved Anne Birthe Jensen 



Bodil Knudsen sagde, at vi har inkluderet rigeligt med elever i Slagelse kommune. Skolen har gjort 

det rigtig godt, men er der inkluderet for mange?  Det er en katastrofe for det enkelte barn, hvis det 

ikke lykkes. Vi har nået mætningspunktet, og der mangler efteruddannelse. De ”gode” børn flygter 

– lad os stå sammen om det 

Bent Nielsen advarede imod at sige, at vi har gjort det godt pædagogisk: Vi er ikke blevet bedre til 

at arbejde med disse elever,  men administrativt er det måske lykkedes ”godt”. 

Astrid Kristensen og Bodil Knudsen havde forslag til tilføjelser, mens Lone Skovgård og Lonnie 

Mebus talte om umulige forhold for speciallærere og elever 

Per Haugaard lovede at følge området tæt for at sikre, at det foregår på et ordentligt grundlag. 

Efter en kort pause blev et revideret forslaget vedtaget. 

Bilag 249. 
 
6. Budget og fastsættelse af kontingent. 
 
Leif Borregaard Hansen forelagde en forhøjelse af kontingentet. 

Frikøb af FTR forventes at blive mindre (Slagelse Kommune besparelse). 

Sagsbehandler på nedsat tid 

Åbent kursus er budgetsat for det kommende år 

Steen Rosendahl Hansen: Åbent kursus: Godt at det fortsætter.  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
7. Valg. 
 
2 revisorer: Erik Nielsen                       genvalgt med akklamation. 
 Claus Sønderskov   nyvalgt med akklamation 
2 revisorsuppleanter:   
 Kai Andersen               valgt med akklamation.    
                                       Per Rohde Hansen              valgt med akklamation 
  
 
Supleringsvalg af suppleanter til kredsstyrelsen : 

  

Stine Lechsly   114 stemmer 

Jacob Seersholm   100 stemmer 

 

Herefter er de 3 valgte suppleanter til kredsstyrelsen i rækkefølge: 

   

1. Kaja Jensen 

2. Stine Lechsly    

3. Jacob Seersholm    

 

 

 

I en pause under stemmeoptællingen suspenderedes generalforsamlingen og Bjørn Hansen,  

medlem  i DLFs forretningsudvalg, orienterede om OK13-forhandlingerne. 
 
 
 
 
 



 
 
8. Eventuelt. 
 
 
Bjørn Hansen takkede forsamlingen for god ro og orden. 
Per Haugaard takkede Bjarne Hansen for det praktiske arbejde med 
generalforsamlingen og Bjørn Hansen for hans gode og saglige måde at lede 
generalforsamlingen på. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
          dirigent 
 
 
 
_____________________________________ 
         kredsformand 
 
         
 
_____________________________________ 
          referent 


