FRIESKOlERS lÆRERFORENING

Generalforsamling
Ugedag:

Dato:

i FSL Kreds 5- referat
Referent:

Lokale:

Fra-til:

Ordstyrer:

Dirigent:

Uffe

Danhostel
Mandag

18.03.19.

Cathrine

19.30-20.30

Mejer

Kerteminde

Pkt.

1.

Rostrup

Referat

Dagsorden
Valg af dirigent

og stemmetællere

Indkaldelse
indkaldt

af generalforsamlingen

og dagsorden

Dirigent:

er rettidigt

er godkendt.

Uffe Rostrup.

Stemmetællere:

Flemming

Madsen

og Steen

H.

Povlsen.
2.

Valg af referent

Cathrine

3.

Fastsættelse

Forretningsordenen

4.

Kredsbestyrelsens

af forretningsorden

Mejer,

Rynkeby

Friskole.

blev gennemlæst

og

__ve_dia.g_qt.,____________________________________
kredsformanden

beretning

v.

Kredsformand

Ricky Bennetzen

beretningen

fra året der er gået.

Der blev nævnt

eksempler

arrangementer,

samarbejdsklimaet,

forhold

på skolerne.

kalenderen
Medlemstallet

på de fysiske
frem

IO.OOO, på trods

i

i kalenderen.

steg i hele foreningen

500 medlemmer,

så tallet

er oppe

med ca.
på ca.

af en svær periode

i

med

overenskomstforhandIingerne,
forventes

hvor der kunne

et fald. Tallene

på, at det faglige
sloganet

ordentlige

Der blev kigget

og tilbage

forbindelse

læste

viser et tydeligt

fællesskab

også siger:

"Vi

giver

passer

tegn

mening

som

på dig og de

frie skoler".
FSL glæder

sig til endnu

et spændende

år.

Se bilag.

Beretningen

blev godkendt

uden

._b_erqæ5griiBgg7,___________________________________________

FRIESKOLERSLÆRERFORENIN(J
5.

RegnskabsfremiæggeIse

Regnskabsaflæggelse

v. kredsens

ved kredsens

(bkonomiansvarlige

g5konomiansvar1ige

Steen

H. Povlsen,

Hjemly

Efterskole.

Se bilag.

Regnskabet

blev taget

til efterretning

uden

bemærkninger.
Ingen

6.

Indkomne

forslag

7.

Valg af kredsformand

indkomne

forslag.

Ricky Bennetzen

blev valgt for en toårig

periode.
8.

Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Mette

og

Amstrup,

Rynkeby

Friskole

blev valgt for

en toårig periode.
1. suppleant: Jane Bang, Giersings

suppleanter

2.

suppleant:

Realskole.

Kirstine Gaarde, Trunderup

Friskole.

9.

Valg af 2 revisorer

og 2

revisorsuppleanter

Suppleanterne

er valgt for et år.

Torben

Magleby

Sindet,

Efterskole

Sune Bugge, Ferritslev
Friskole
1. suppleant:
LarsJohansen,Vester
Skerninge
2.

Friskole.

suppleant:

Anders Knudsen, Kasseb@lle

Friskole.
Revisorerne

og suppleanterne

blev valgt for et

år.
10

Fastsættelse

af budget

Gennemgang

af budget

2019 af Steen

H. Povlsen.

for 2020 og revideret

Se Bilag.

Begge budgetter

blev godkendt

uden

bemærkninger.
Il

Uffe Rostrup

Eventuelt

valgmØder

gjorde

"Fremtidens

Ricky Bennetzen

' , .-' "
Underskriftdirigent
Uffe Rostrup

Underskrift referent

CathrineMejer
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i

på en række

Skole".

reklamerede

repræsentantskabsrnBdet
november.

opmærksom

for

2019 d. 7.-8.

