
Frie Skolers Lærerforening 
FSL kreds 1 

Referat af kredsgeneralforsamling 2018 

Dagsorden I henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
Alice Glinvad Hansen blev valgt som dirigent. 
Alice Glinvad Hansen takkede for valget og konstaterede, 
generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt. 
Stemmetællere blev Christophe Thourin, Klostermarksskolen og Mette 
Haase, Klostermarksskolen. 

2. Valg af referent 
Sanne Stentoft, Hjørring Private Realskole, blev valgt. 

3. Fastsættelse af forretningsorden 
Forretningsordenen blev vedtaget. 

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden 
Formanden aflagde sin beretning. 

Fra salen: Hvad menes der med "niveau tre-sager"? 

Formanden: Niveauerne er en  måde at måle konfliktløsning. Niveau et er 
konfliktløsning på skolen. Niveau tre er sager, der er endt i 
Moderniseringsstyrelsen. 

Fra salen: Hvordan endte de fire sager? 

Formanden: Desværre endte en af sagerne som Rynkeby-sagen, hvor 
lærerne kom tilbage med et lavere lønniveau. Det er derfor, vi ikke synes, 
systemet virker. Moderniseringsstyrelsen har en tendens til at give lederne 
ret og ikke altid stå på mål med ånden i aftalen. 

Fra Salen: Kommer der en ny hovedorganisation? Har LO ikke sagt nej? 

Formanden: Der har Ikke været afstemning endnu. Der er forskellige 
holdninger til sammenlægningen. Der er flere forbehold på LO siden end 
på FTF-siden. FSL stemmer ja til en ny hovedorganisation, men det bliver 
spændende at se, hvor projektet ender. 
Forskellen på private og offentlige ansatte vil blive mindsket, hvis der 
kommer en ny hovedorganisation. 

Fra Salen: Der er kommet 63 nye medlemmer i kreds 1 - hvor mange er 
der kommet på landsplan? 

Formanden: Det er på samme niveau i alle de 8 kredse. Vi har aldrig 
været flere, end vi er nu. 

Fra Salen: Der er 37 skoler uden TR - hvor mange skoler har vi? 



Formanden: 108 skoler. Af de 37 er ca. halvdelen så små, at de ikke har 
ret til en TR. Det er typisk de små friskoler, der ikke har tradition for TR. I 
kreds 3 og kreds 1 er der potentiale for flere TR-ere. 

Fra Salen: Det er ikke ensbetydende med, man ikke har indflydelse, at 
man ikke har en TR. Det kommer også an på lederen. 

Formanden: Det er TR, der laver aftaler. Typisk får man fx bedre lønaftale 
ved at have en TR med medlemmerne i ryggen. 

Fra Salen: Hvor små kan skolerne blive? 

Formanden: Det er et relevant spørgsmål. Det er 25 - 26 elever. Der skal 
ikke så mange elever eller penge til at starte en ny skole. Man kan undres 
over, det opfattes som rentabelt at lave en ny skole, hvor folkeskolen ikke 
kunne drives. 

Fra Salen: Kredsbestyrelsen prioriterer vel hvilke af de små skoler, de 
satser på at få en TR på? 

Formanden: Jo. Kredsformanden og kredsnæstformanden deler skolerne 
og opgaverne mellem sig. Der er tit medlemmer på de nye skoler. 

Beretningen blev godkendt og kan findes på kredsens hjemmeside. 

5. Regnskabsaflæggelse ved kassereren 
Kreds l's kasserer Allan Simonsen fremlagde regnskabet. 

Kassereren: Der er et overskud på 114.000 kroner, der bliver sendt tilbage 
til hovedforeningen. Kredsbestyrelsen vil gerne undgå at have overskud, 
hvor vi bare sender pengene tilbage. Kredsbestyrelsen vil derfor gerne 
have mulighed for at bruge penge ud over det budgetterede, hvis der er et 
større beløb tilbage I slutningen af regnskabsperioden - fx på at få et 
større navn ind til oplæg, der kan trække medlemmer til. 

Formanden: Pengene forsvinder ikke. De bruges af foreningen til fx bus til 
Folkemødet eller lignende. Men det er rart at pengene bruges i kredsen. 

Fra Salen: Er alle TR klar over, de kan bruge 50 kr. pr. medlem pr. år? 
Eller er der mulighed for at få det kommunikeret ud igen? 

Kassereren: Det er til at løse. 
Formanden: Det kunne også være en af kredsens gode ideer med mere 
merchandise, hvis der var penge tilbage. 

Kassereren: Som økonomiansvarlig er jeg nødt til at have 
generalforsamlingens tilladelse til at bruge pengene på en god ide. 

Fra Salen: Der kan være medlemmer, der hellere vil have kontingent-
nedsættelser end merchandise eller klubaftener. 

Fra Salen: Der kan også være ikke-medlemmer, der ærgrer sig over, de 
ikke er med til klubarrangementer, og derfor melder sig ind - så er det en 
god investering. 



Aflæggelse af regnskab 2017 er godkendt og udsendes på hjemmesiden. 

Regnskabet er taget til efterretning. 

6. Fastsættelse af budget 
Gennemgang af budget for året 2019 

Budgettet blev vedtaget. Dog med nedenstående vedtagelse af forslag 7a. 

7. Indkomne forslag 
Forslag 7a.: 
Kredsbestyrelsen foreslår, vi kan få et økonomisk råderum i forbindelse 
med et eventuelt overskud. Det skal komme medlemmerne til gode. Der 
har været store overskud 1 2016 og 2017. Vi vil gerne have mulighed for 
at engagere et større navn til et medlemsarrangement eller andet, der 
kommer medlemmerne til gode. 
Det er for 2-3 år siden blevet besluttet, vi skal bruge kræfterne på TR, 
men vi vil gerne have mulighed for at trække medlemmerne med. 

Fra Salen: Det er en god ide, men kredsbestyrelsen skal også bruge 
arrangementet til at præsentere sig selv og deres arbejde. 

Fra Salen: Kredsen er lang, så det er også et geografisk problem. 

Formanden: Vi vil bruge arrangementer til at komme ud og der er tænkt 
på geografisk udstrækning. Det var en succes med lønmøderne, der blev 
spredt til 5 steder i kredsen. 

Fra salen: Det skal tilføjes forslaget, at det kun er i tilfælde af et forventet 
overskud, budgettet for 2018 kan overskrides. 

Forslag 7a blev vedtaget med den præcisering, at budgetoverskridelsen er 
for året 2018. Det er også præciseret, overskrivelsen skal kunne være 
indenfor det samlede budget for 2018 med forventet resultat på -20.923 
kr. 

8. Valg af kredsformand 
Kredsformand vælges i ulige år, så Kredsformand Lars Holm Jensen, 
Klostermarksskolen, er ikke på valg i indeværende år. 

9. Valg af kredsnæstformand 
Joan Aarup, Viborg Private Realskole blev valgt til kredsnæstformand. 

10. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer 
Sanne Stentoft, Hjørring Private Realskole blev valgt til kredsbestyrelsen. 



11. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Følgende blev valgt: 
1. suppleant: Maria Bo Skovsgaard fra Bjerget Efterskole 
2. suppleant: Jonas Lindequist-Sørensen fra Viborg Friskole 

12. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 
Alice G. Hansen, Lyngbjerggaardskolen blev genvalgt som revisor. 
Christophe Thouin, Klostermarksskolen blev valgt som revisor. 
Mette Haase, Klostermarksskolen blev 1. revisorsuppleant. 
Christina Munk Hansen, Hjørring Private Realskole, blev 2. 
revisorsuppleant. 

13. Eventuelt 
Fra Salen: FSL's foldehat var ikke en succes. Det skal ikke være en 
paphat, det er en alvorlig situation. 
Fra Salen: Det er bedre med fx et halstørklæde eller lignende. 
Fra Salen: Vi er stadig sårbare. Pas på. 

Formanden: Der er en synliggørelse i forhold til arrangementet i morgen 
aften. 

Fra Salen: Vi skal være synlige. Vi er ikke mange, så vi skal kunne ses. 
Det er vigtigt, TR ved, der er arrangementer - også via malls, så det ikke 
kun er Facebookbrugere. 

Formanden: Der er en hjemmeside, der fortæller om arrangementer, hvor 
det er arrangementer. 

Fra Salen: Vi skal kunne ses med fx 
hvor meget, man vil være synlig. 

æde, så man kan vælge, 

Fra Salen: Medbring vimplen fra 2013, så der er noget at samles om. 

Formanden: Der kommer noget fra foreningen til arrangementet med 
fakkeloptog onsdag d. 11. april. Formanden melder, hvor han er i optoget, 
så der kan hentes ting. Indholdet kendes ikke i skrivende stund. 

Mødet sluttede kl. 19.00. 

sk(kb.-

 

Alice Glinvad Hansen anne Stentoft 
Dirigent Referent 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

