Referat af generalforsamling 13/3 2014.
1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden.
Henning Kaltoft valgt.
2. Formandens beretning.
Kommentarer til beretningen:
Spørgsmål omkring arbejdspladser til lærerne på skolerne. KS har pointeret det overfor
forvaltningen hver gang vi mødes.
Kommentar: det giver et dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Forslag til udtalelse fra generalforsamlingen: Lærerne undrer sig over at der ikke er afsat
konkrete beløb til lærerarbejdspladser på kommunens budget.
Fra hovedforeningen forventer vi lidt nærmere om, hvad vi kan forvente af vores
arbejdsplads/”skrivebord”.
Musiklærerne har specielle behov, da de ikke kan forberede sig i stilhed.
Kan kredsen synliggøre/anskueliggøre de forskellige arbejdsmiljøer, så de bedste bliver
målet. Skolesammenligning.
Forslag: kunne man finde en journalist/elev som kunne komme rundt på skolerne og
fremstille, hvordan forholdene i virkeligheden er. Så vi kommer længere ud til
befolkningen?(Næste skoleår). Det er ikke nok at lærerne siger det.
Der skal gøres opmærksom på problemerne på flest mulig måder.
Hvis vi sender brev til politikerne, skal det være et åbent brev, det er politikerne nødt til at
forholde sig til.
Ligesom pædagogerne har haft et brev i medierne.
Resultaterne fra lærerforeningens undersøgelse blandt andet om inklusion, kan bruge til
åbent brev. Er lige kommet kommunevis.
Pressemeddelelse.
Beretningen godkendt.
3. Indkomne forslag.
Ingen.
4. Regnskab.
Godkendt
5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og kontorhjælp.
Uændret frikøb, sekretær og sagsbehandler. Godkendt.
6. Budget og fastsættelse af kontingent.
Godkendt. Forhøjelse af kontingentet på 7 kr. om måneden for fraktion 1,2 og 3.
7. Valg af formand.
Carsten Nielsen er genvalgt uden modkandidater.
8. Valg af 4 kredsstyrelsesmedlemmer.
Opstillede:
Ole velo - Vorbasse
1. suppleant
Michael Hansen - Vestre
valgt
Lone Hagelskjær - Vorbasse
valgt
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Gitte Uth - Billundskolen
valgt
Tage Andersen - Sdr. Omme
valgt
Dorte - Vestre
2. suppleant
9. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Finn Odgaard og Kristian Homilius blev genvalgt. Orla Madsen og Erland Schjellerup
genvalgt som suppleanter.
10. Valg af ekstern revisor.
Genvalg til nuværende ”Plus-revision”.
11. Eventuelt.
Referat: Lone Hagelskjær
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