Referat af:

Ordinær generalforsamling 2012
Torsdag den 17/3 2012 kl. 17 på Hotel Lyngheden
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden.
Henning Kaltoft blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen er
rettidigt indkaldt. Forretningsordnen godkendt.
2. Formandens beretning. Carsten Nielsen fremlagde beretningen.
Fra medlemmerne:
Kommentar om at være arbejdsløs, både som ældre, men især for de
unge.
Spørgsmål til fratrædelsesordninger. Kommunen vil ikke lave generelle
fratrædelsesordninger, men vil se på individuelle henvendelser gennem
kredsen.
Kommentarer om høje klassekvotienter og samtidigt Billund som børnenes hovedstad.
Forslag om at synliggøre arbejdsforholdene i pressen. Kom med beskrivelserne af hverdagen.
Synliggørelse af hvor mange færre lærere, der er på skolerne.
Vi har ikke råd til heldagsskolen.
Kunne KS holde møde med politikkerne.
Lærernes efteruddannelse bør styrkes, det er meget svært at få bevilget
kurser for tiden.
Hold fast i at vi ikke vil arbejde gratis.
Kommentar: Ønske om KS fokus på overbygningslæreres forberedelsesog rettearbejde. Arbejdet er eksploderet de seneste år.
Kommentar: Vi skal ikke splittes, men stå sammen ved forhandlingerne
om arbejdstid.
Kommentar: Politikkerne lader som om, de ikke forstår det, men de har
en plan, de følger.
Formuler sammen 5 pinde, vi går i pressen med.
Formaliseret arbejdsgang med politikkerne.
Beretningen er godkendt.
3. Indkomne forslag:

Vestergade 12,1 – 7200 Grindsted – tlf 7531 0141 – fax 7531 0335 – 105@dlf.org – www.kreds105.dk

Forslag til vedtægtsændring:
§6 i vedtægterne:
" Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med
mindst tre ugers varsel ved opslag på skolerne og i
"Folkeskolen". Ved indkaldelse angives foreløbig dagsorden
og frist for indsendelse af punkter til endelig dagsorden."
Dette ændres til:
" Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med
mindst tre ugers varsel ved opslag på skolerne og ved
visning på www.folkeskolen.dk’s kalender. Ved indkaldelse angives
foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter
til endelig dagsorden."

Forslaget vedtaget.
(senest 12 dage før generalforsamlingen).
4. Regnskab 2011.
Tage fremlagde regnskabet. Regnskabet godkendt.
5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og lønnet kontorhjælp(Forslag: 2475 bruttoarbejdstimer. Der foreslås et formandshonorar på 43.000 kr.(31/3 – 2000 niveau) pr. år).
Sekretærtimer: 200 timer.
Sagsbehandler: 40 % stilling.
Der foreslås en kompensation for mistet undervisningstillæg i forbindelse
med frikøb følgende satserne i den nuværende lønaftale.
Godkendt.
6. Budget 2012 og fastsættelse af kredskontingent
Kredsstyrelsen foreslår følgende uændrede kontingentsatser:
Fraktion 1, 2
481 kr./md.
Fraktion 4
1140 kr./år
Fraktion 6
1440 kr./år
Budget og kontingent godkendt.
7. Valg af formand: Genvalg af Carsten Nielsen.
8. Valg af 4 kredsstyrelsesmedlemmer: Tage Andersen, Gitte Uth, Lars Jespersen og Lone Hagelskjær. 1. suppleant Tommy Laursen. 2. suppleant
Brian Duedahl.
9. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter: Finn Odgård og Kristian Homelius. Suppleanter Orla Madsen og Erland Schjellerup.
10.
Valg af ekstern revisor: Revision Plus.
11.
Evt. Intet.
Efter generalforsamlingen er kredsen vært for middagen.
Kredsstyrelsen.
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