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Kredsgeneralforsamling tirsdag d. 18. august kl. 17:00, Vejen 
Idrætscenter 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Valg af referent 
3. Fastsættelse af forretningsorden 
4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsbestyrelsesformanden 
5. Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af kredsformand (lige år) 
8. Valg af 2 kredsbestyrelsesmedlemmer  
9. Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen 
10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 
11. Fastsættelse af budget  
12. Evt. 
 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
Monica Lendal Jørgensen blev valgt til dirigent.  
Mødet skulle have været afholdt inden udgangen af april, men pga. coronasituationen, er mødet ble-
vet udsat. Der er indkaldt med lovligt varsel. 
Kirsten Bak, Lykkegårdsskolen, og Jonas Christensen, Fredericia Friskole, blev vagt til stemmetælle-
re. 

 
 

2. Valg af referent 
Kredsens sekretær blev valgt til referent.  

 
 

3. Fastsættelse af forretningsordenen 
Den foreslåede forretningsorden blev vedtaget  

 
 
4. Kredsbestyrelsens beretning v. kredsformanden 

Hans Erik Hansen fremlagde beretningen. Den blev derefter omdelt på tryk og overgivet til generalfor-
samlingens behandling (vedlagt referatet, bilag 1) 
 
Dejligt at højskolelærerne bliver medlemmer af FSL. 
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Der spørges ind til deres tidligere organiseringsforhold. 
En del har været medlem af magisterforeningen. Der er ikke aftalt nogen grænsedragningsaftale. 
Vi skal forhandle overenskomst, når vi organiserer over 50% af gruppen. 
 
Indholdet af arbejdstidsaftalen mellem KL og DLF drøftes. Fornemmelsen er, at der er en del mod-
stand mod aftalen.  
Resultatet er interessant, fordi det vil få betydning for vores kommende overenskomstforhandlinger 
2021. Hvad vil der ske, hvis aftalen falder ved urafstemningen? 
 
Der spørges ind til den skiftende årsnorm i forb. m. overgangen til ny ferielov. 
 
Opfordring til, at der fokuseres mere på TR´ernes netværk. 
Kredsbestyrelsen inviterer til netværksmøder. Det bliver også en mulighed at holde møder på nettet, 
så man sparer transporttid. 
 
Beretningen blev godkendt. 

 
 

5. Regnskabsaflæggelse ved kredsens økonomiansvarlige 
Kredsens regnskabsansvarlige fremlagde regnskabet. 
 
 

6. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
 

7. Valg af kredsformand 
Hans Erik Hansen fra Haderslev Realskole er rettidigt opstillet samt eneste kandidat og dermed valgt. 
 
 

8. Valg af 2 kredsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
Der er 2 rettidigt opstillede kandidater til kredsbestyrelsen: 
Inga Fries, Ludwig Andresen Schule og Torben Hansen, Skanderup Efterskole er dermed valgt. 
 
Anja Burmeister, Dybbøl Efterskole, og Mette Zempel, Deutsche Schule Sonderburg, er rettidigt opstil-
let til kredsbestyrelsessuppleanter og dermed valgt. 
Mette bliver førstesuppleant og Anja bliver andensuppleant. 
 
 

9. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter 
Der er 2 rettidigt opstillede kandidater til revisorposterne: 
Gitte Rosenkrands, Hoptrup Efterskole og Hanne Wrang Nielsen, Privatskolen Als. De er dermed 
valgt. 
 
Der er ikke opstillet nogen kandidater til revisorsuppleantposterne. 
Forslag: Niels Jørgen Østerby, Markusskolen og Kirsten Bak, Lykkegårdskolen. 
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De blev valgt. 
 
 

10. Fastsættelse af budget 
Kredsens økonomiansvarlige fremlagde kredsens budgetforslag Revideret budget 2020 og budget 
2021) 
 
Budgettet blev vedtaget. 
 
 

11. Evt. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 
 
Der var 16 stemmeberettigede til stede. 

 
 
 
 
___________________________________ _____________________________________ 
Dirigent, Monica Lendal Jørgensen   Referent, Lene Mikkelsen 


