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Referat af Generalforsamling i Billund Lærerkreds 15. marts 2018 
 
1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 

Henning Kaltoft valgt. 

 

2. Formandens beretning. 

 

Kommentarer omkring: 

 

Meebook - vil vi blive målt på vores kvalitet som lærer i forhold til, hvordan vi bruger 

Meebook? Det må ikke være et kontrolredskab for ledelsen.  

Kredsen ønsker, at Meebook kan bruges som et redskab og ikke til kontrol. Vi vil præge så 

meget vi kan. 

Kan man tage et ekstra arbejde i det private, mens man er lockoutet? Man skal støtte op om 

konflikten og aktiviteter derunder. 

DLF har altid haft en stor organisationsprocent, der opfordres til at blive i foreningen og støtte 

op i stedet for at melde sig ud. 

Vi skal stå sammen og ikke diskutere offentligt. Også med de andre offentlige ansatte. 

Det er kommunens ansvar, at eleverne får de timer, de skal have. Vi må som lærere være 

”ligeglade” med afgangsprøverne, da vi er lockoutede. 

 

Beretningen er godkendt. 

 

3. Indkomne forslag. 

Ingen. 

 

4. Regnskab. 

Godkendt. 

 

5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og kontorhjælp. 

 

Uændret. Godkendt. 

Frikøb 2020 timer - 150 timer sekretær - 40 % sagsbehandlerstilling. 

 

6. Budget og fastsættelse af kontingent. 

Budget godkendt og uændret kontingent godkendt. 

 

7. Valg af formand. 

Genvalg til Carsten Nielsen. 

 

8. Valg af 4 kredsstyrelsesmedlemmer. 

Opstillede: 

Lone Hagelskjær - valgt 
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Tage Andersen - valgt 

Gitte Uth - valgt 

Michael Rich Hansen - valgt 

Bo Madsen 1. suppeant 

Dorte Madsen 2. suppleant 

 

9. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

Christian Homelius og Finn Odgård. 

Suppleanter Erland Schjellerup og Henning Kaltoft 

 

 

10. Eventuelt. 

Sæt et fokus på alle de uudannede vikarer der er i kommunen. Studentervikarer. 

Modsat risikerer de fastansatte lærere at skulle dække hinanden ved sygdom, så vi har brug for 

vikarer. Hvis vi selv skal dække bliver vi stressede. 

 

Hvorfor skal lærerne være linjefagsuddannede, når vi har studenter til at undervise? 

 


