
Generalforsamling i Haderslev Lærerkreds. 

Endelig dagsorden: 

1.  Valg af dirigent. 

Kredsstyrelsens forslag: Bent Øxenberg Hansen - Bent Øxenberg Hansen valgt 

Bent Hansen konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt 

2.  Valg af stemmetællere. 

Dirigenten foreslog udsættelse af punktet, til et evt. behov ved afstemning - punktet udsat 

3.  Beretning. 

Formandens beretning aflagt af Lars Pedersen 

Punkter i beretningen: 

Indledning 

Lokalaftale/delaftale 

OK18 

Dialog 

Kommunalt budget, folkeskolens økonomi, investeringsstrategi og inklusionsindsats 

Psykisk arbejdsmiljø 

Kredsens sagsbehandling - datasikkerhed 

Krystalkuglen 

Taksigelser 

Kommentarer til beretningen: 

-Spørgsmål til kommisionsarbejdet - kredsen er ikke orienteret om kommisionens arbejde 

- Opfordring til at tage sig af problemet med manglende modtageklasser  

- Spørgsmål til stillingsopslag - der er kun kommet et stillingsopslag 

- Spørgsmål til de politiske udmeldinger om ekstra hænder - Orientering om, at de ekstra  

millioner til inklusion, ser ud til at komme til at dække huller 

              - Spørgsmål til hvor vi har skolelederne - kredsen har vanskeligt ved at få skolelederne  

               med i et samlende samarbejde, kredsen vil dog fortsat søge samarbejdet med lederne 



              -  Kommentar til lokalaftale/delaftale - oplevelse af, at opgaveoversigten ikke er i brug i  

                praksis - til august tager kredsrepræsentant og skolechef på rundtur til alle skoler, hvor 

               alle skoler skal have udfyldte opgaveoversigter klar til alle medarbejdere, da kredsen 

               ellers vil betegne dette som aftalebrud 

             - Spørgsmål til kredsens overvejelser vedr. et fortsat forsøg på / forhandlinger om en aftale 

             - Bekymrende kommentar til mulighed for TR/skoleleder aftaler på de enkelte skoler, der  

              ønskes central aftale og fælles skolevæsen 

 

             Forslag til generalforsamlingsresolution drøftet 

            Formandens beretning godkendt  

 

4.   Regnskaber. 

a. Årsregnskab. 

b. Regnskab for kredsens Særlige Fond. 

Regnskaber fremlagt af kasserer, Bjørn Jensen - regnskabet godkendt 

5.   Indkomne forslag:  

1. Vedtægtsændring. 

 

 Udmeldelse 

 

§ 5. 

 

Udmeldelse sker på www.dlf.org med mindst én måneds varsel til en 1. januar, 

en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober. 

For dobbeltorganiserede gælder dog det mellem aftaleparterne aftalte. 

 

 

Foreslås ændret til: 



Udmeldelse 

 

§ 5. 

 

Udmeldelse sker skriftligt til Lærerkredsen med mindst én måneds varsel til en 

1. januar, en 1.april, en 1. juli eller en 1. oktober. 

 

For dobbeltorganiserede gælder dog det mellem aftaleparterne aftalte. 

Vedtægtsændringen vedtaget 

2. Forslag om at Særlig Fond køber fast ejendom til kredskontor og 

Lærerkredsen lejer dette.  

Forslaget blev godkendt 

Generalforsamlingsresolution vedtaget 

 

 

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl.   
Forslaget  godkendt 

 
7. Budget og fastsættelse af kredskontingent.   

Budgettet fremlagt af kasserer, Bjørn Jensen 
Forslag til kredskontingent vedtaget 

  
8.  Valg, jf. §§ 9 og 11. 

Ingen valg i år 

9.  Eventuelt. 

Tak til dirigent, Bent Øxenberg Hansen 

 

 


