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Referat  af generalforsamling  kreds  2 d. 24. april  2019

Antal  stemmeberettigede  deltager  i generalforsamlingen:  27

1.  Valg  af  dirigent  og stemmetællere

Henrik  Wisbech  valgt  som  dirigent.

Vitus  Hundeb(;all  Benzon  (gsterskov  Efterskole)  og Erik  Rasmussen  (lnterskolen)  valgt  som

stemmetællere.

2. Valg  af referent

Peter  Gulager  Holst  (Efterskolen  Helle)  valgt  som  referent.

3. Fastsættelse  af  forretningsordenen

Forretningsordenen  blev  godkendt.

4. Kredsbestyrelsens  beretning  v/ kredsformanden
0K18

- nervBsitet  over  kommission  -  hvad  skal  den?

- Godt  at der  er  fokus  på arbejdstiden  og der  (znskes  særligt  fokus  på Varslinger,

Forberedelsestid,  Seniorpolitik,  maksimal  undervisningstid  og  tid  til TR

Arbejdstid

Organisering  af arbejdstiden  -  (2)nske om  tydeligere  retningslinjer  for  planlægningen.

Pejlemærker  til hvordan  TR kan presse  ledelsen  til at lave  mere  jævn  fordeling  af

arbejdstiden.

Ledelse  og  arbejdsmiljB

- Ledelse  i forbindelse  med  forældresamarbejde-ledelsens  konfliktskyhed  og manglende

st(åtte  til lærerne  er en udfordring.

- Ledelsens  fokus  på arbejdsmiljB,  bl.a.  mht.  For  lidt  tid  og flere  opgaver.
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Kredsbestyrelsen -  mere politik  og mindre drift
- Kredsbestyrelsen  er Rikkes sparringspartnere  -  pga. af faldene  deltagelse  til

a rra  ngementer.

- Vigtigt  at kredsbestyrelsen  også fokuserer  på politik  og er politisk.

- Kredsen  skal fokusere  på, at lave noget  for  dem  der  gider  deltage?

- Det er vigtigt,  at der  laves  arrangementer,  der  har  politisk  indhold.

- Det er vigtigt,  at der  tilbydes  et bredt  og alsidigt  indhold  til arrangementerne,  da det  er

med  til at tiltrække  flere  deltagere.

Sker  der  noget  i kreds  2 ?

Det  er vigtigt  at AMR  er medlem  af FSL -  Det er godt  hvis AMR  også erTR  Suppleant.

Der er for  få til generalforsamlingen  -  det  må gerne  signaliseres,  at det  er rigtig  vigtigt  at

deltage.

Blandede  meninger  om indfØrelse  af depositum;  nogle  synes  det  er en god ide fordi  det

er træls  når  folk  ikke kommer.  Dog må detikke  blive  en faktor  der  skræmmer  folk  fra at

deltage.  Alternativt  kunne  vare  at man ved udeblivelse  blev  informeret  om hvad det

kostede  at blive  væk.

FSL/kredsen kan godt bære  at der er nogle der ikke dukker op.
Forslag  til medlems  arrangement  fx lave aftale  med  fx Saxo -  om medlemstilbud  på

bBger.  Altså  bringe  nogle  medlemsfordele  så medlemmer  kan se at der  er en konkret

fordel  som medlem.

Remindere  om arrangementer  har  en god virkning.

Det  bliver  foreslået  at det  er op til kredsbestyrelsen  at tage  beslutningen.

Opfordre  til at man sp(arger  nogle  af sine kolleger  om de vil med hvis man ikke selv kan.

Fremtiden

Merchandise  er fint

Fati  de nyuddannede  og informere  om FSL

I stedet  for  depositum  -  kunne  man eventuelt  kontakte  de som ikke dukkede  op, mht.  at

opklare  årsagen.

Stort  arrangement,  hvor  der  er mulighed  for  at h(zre forskellige  foredragsholdere.

Afslutrung
- Mere  information  omkring  hvilke  fordele  der  er ved at være  medlem  -  Rabatter  og

tilbud. "Whats  in it for  me"?-info.

Beretningen  blev  godkendt.

5. Regnskabsaflæggelse  ved kredsens  økonomiansvarlige

Bjarne  Hjort  Jensen  fremlagde  regnskabet.

Regnskabet  blev  godkendt.



6. Indkomne  forslag

Ingen  indkomne  forslag.

7. Valg  af kredsnæstformand

Bente  SØrensen  blev  genvalgt  som næstformand.  2 år.

8. Valg  af kredsbestyreIsesmedlemmer  og suppleanter

Valgt  til  kredsbestyrelsen.'

Pernille  Rovsing,  Qsterskov  Efterskole  -  valgt  for  1 år.

Rasmus  Wagner,  Klank  Efterskole  -  valgt  for  2 år.

Valgt  som  kredsbestyrelsessuppIeanter.'

Peter  Gulager  HoJst, Efterskolen  Helle-1.  suppleant

Ditte  Kjærulff,  Skt. Knuds  Skole  -  2. suppleant

9. Valg  af  to revisorer  og to revisorsuppleanter

Valgt  til  revisorer:

Nick Hougaard,  Forældreskolen

Bjarne  HjortJensen

Valgt  til  suppleanter.'

Jette  Frederiksen,  Onsild  Idrætsefterskole-1.  suppleant

JØrgen RØnsbo,  Rathlouskolen  -  2. suppleant

10.  2. behandling  af budgettet  for  2019

Budgetrevisionen  blev  godkendt.

11.  1. behandling  af budgettet  for  2020

Budgettet  blev  godkendt.

12.  EVt.

Reklame  for  FSL-medlemmers  deltagelse  i Lærernes  Pensions  brugerfora

Bemærkninger  til generaIforsamIingsformen:

o  det  er vigtigt  at kredsbestyrelsen  præsenterede  sig selv.

o  ændringeri  rækkefllgen  i dagsordenen  var  træls.

Dato  og underskrift,  dirigent

2019-04-25

'rlcnriJt  (]is'buJs

Dato  og underskrift,  referent

2019-04-25

Petez g7'v  )it
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