
Referat  af  GF kreds  2 d. 23. april  2018

Antal  stemmeberettigede  deltagere  i generalforsamlingen:  32

1.  Valg  af  dirigent  og  stemmetællere

- Monica Lendal JØrgensen valgt som dirigent.
- Anders  Drivsholm  og Poul  Lund  (begge  Laursens  Realskole)  valgt  som

stemmetaellere.

2.  Valg  af  referent

- Paul  Hye  (Kochs  Skole)  valgt  som  dirigent.

3.  Fastsættelse  af  forretningsorden

Forretningsordenen  blev  godkendt.

4. Kredsbestyrelsens  beretning  v/kredsformanden
- OK18  og opgØret  med  den  danske  model

- Ingen  kommentarer.

- What's in it  for  me?
- Vi  har  ikke  de nøjagtige  tal  på organiseringsgraden  i FSL, men  den  ligger  på

omkring  75 %, hvilket  må  siges  at  være  godt.  Det  er  svært  at gætte  på,  hvorfor

folk  melder  sig  ind,  men  vi  kan  jo håbe  på, at det  er  for  at  være  en del  af  noget

stBrre.

Nogle  oplever,  på  skoler  uden  TR  eller  hvor  FSL-medlemmer  er en minoritet,  at

det  er  sværere  at organisere  lærerne.  Så er  man  ikke  nødvendigvis  'en  del  af

noget  stQrre'  og her  har  FSL virkelig  en  oplysningsopgave  ift  til  at  hjælpe  TR  eller

kontaktperson  med  at  få vist  folk  "what's  in  it  for  me".  Det  er  vigtigt,  at  folk

forstår  værdien  af  at  være  medlem;  at  en arbejdsplads  også  er  et 'aftaleforhold'  i

stBrre  eller  mindre  grad,  og at  en fagforening  stadig  har  sin  berettigelse  i 2018.

At  være  medlem  er  selvfølgelig  også  en forsikring,  hvis  man  bliver  syg  eller

kommer  på kant  med  sin  leder,  og  det  skal  man  ikke  glemme.

Et  godt  bud  på,  hvorfor  det  er  værdifuldt  af  være  organiseret,  er  reklamen  med

Ulf  Pilgaard  for  Dansk  Metal,  hvis  man  har  behov  for  visuelle

overtalelsesmetoder.  Findes  på  youtube.

Retten  og pligten  til  at  lede



- En overvejelse  fra  en deltager  var,  om  man  kan  politianmelde  en leder,  der  ikke

opgør arbejdstiden,  for han/hun  bryder  jo en lov (409)? Mankan  kun afgøre

sådanne  sager  idet  fagretlige  system,  og indtil  nu  er  de sager,  der  er  kommet,

blevet  lBst  ved  at  lederne  har  "rettet  ind".

Repræsentantskabet2017

- en deltager  udtrykte  ærgrelse  over,  at  der  ikke  er et repræsentantskabsmøde  til

november  oven  på de igangvaerende  OK-forhandlinger,  og et  muligt  efterfølgende

opgør  med  den  danske  model.  Men,  muligheden  for  at  indkalde  til  ekstraordinaert

rep.mBde  er  der  jo stadig,  hvis  der  sker  noget  særligt,  der  kræver  dette.  Ros til

kredsformanden,  for  at  hun  tager  punktet  (om  rep.mJde  hvert  andet  år)  op i

hovedbestyrelsen  og stiller  sp(Jrgsmålstegn  ved  medlemsdemokratiet.

Sker  der  nogetikreds  2?

Ingen  kommentarer

Fremtiden  -  hvor  skal  vi  hen,  du?

Ingen  kommentarer

Afslutning
Ingen  kommentarer

Beretningen  blev  godkendt.

5. Regnskabsaflæggelse  ved  kredsens  økonomiansvarlige

Bjarne Hjort  Jensen (FemmØller  Efterskole)  fremlagde  regnskabet.
Der  er enkelte  poster  som  er  blevet  konteret  andre  steder  end  budgetteret,  men  det

er  også  de eneste  udsving,  der  er.

Regnskabet  blev  godkendt.

6.  Indkomne  forslag

Ingen  indkomne  forslag

7.  Valg  af  kredsformand

- Rikke  Friis  blev  genvalgt  til  formand.  Hurra  @

8. Valg  af  kredsbestyrelsesmedlemmer  og  suppleanter

Valgt  til  Kredsbesffrelsen:
- Bjarne Hjort  Jensen, FemmJller  Efterskole  -  valgt  for  2 år.

- Lisbet  '%ller  Kjær,  Mariagerfjord  Idrætsskole  - valgt  for  2 år.

- Peter  Gulager  Holst,  Efterskolen  Helle  - valgt  for  1 år.



Valgtsom  Kredsbesffrelses-suppleant:
- Ditte  Kjærulf  Baekgaard  Kjellerup,  Skt. Knuds  Skole-1.  suppleant.

- Morten  Hansen,  Elise  Smiths  Skole  - 2. suppleant.

9.  Valg  af  to  revisorer  og  to  revisorsuppleanter

Valgt  til  revisorer:

John Christiansen,  Randers Reaskole
Nick  Hougaard,  Forældreskolen

Valgt  til  suppleanter:

Jette Frederiksen,  Onsild Idrætsefterskole  - 1. suppleant
Heidi  Christensen,  Gjerrild-Bønnerup  Friskole  - 2. suppleant

10.2.  behandling  af  budgettet  for  2018

Der  er efterskoletræfi  september,  en ekstra  udgift  for  kredsen  på kr.  30.000,  som  ikke

var  medregnet  i fØrste  budget.  Der  har  også  været  hØjere  udgifter  til  oplægsholdere,  så

det  budgetterede  underskud  er på ca. 80.000,  hvilket  KB har  synes  er acceptabelt,  da vi

ikke  Bnsker  at  generere  overskud,  men  hellere  vil  anvende  de midler,  som  vi  har,  til

fordel  for  medlemmerne.

Budgetændringen  blev  godkendt.

11.1.  behandling  af  budgettet  for  2019

Der  beregnes  også  et underskud  i2019.  Vi  budgetterer  altid  med,  at der  er stor

tilslutning  til  vores  arrangementer,  og derfor  også  store  udgifter  til  kørsel,  forplejning

etc. Virkeligheden  ser  ofte  anderledes  ud,  men  vi er optimistiske  i vores

budgetlægning.

Budgettet  blev  godkendt,  og der  blev  klappet.

12.Evt.

- Der  er  et par  nytrykte  plakater  til  hver  deltager.

- KB undersBger  muligheden  for  indkBb  af  t-shirts

Dirigenten  takkede  for  god  ro  og  orden.

Ref. Paul  Hye

Dato  og underskrift  dirigent Dato  og underskrift  referent


