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Referat af ordinær generalforsamling i 
Tønder Lærerkreds (095) 
Hotel Tønderhus den 08. marts 2016 

1. Valg af dirigent 
- Kredsstyrelsens forslag Torben Frederiksen, tidl. næstformand, blev 

valgt uden modkandidater. Generalforsamlingen var lovlig, og den var 
dermed beslutningsdygtig. 

2. Beretning 
- Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger. 

3. Regnskaber 
a) Årsregnskab 
b) Regnskab for kredsens særlige fond 
- Regnskaberne blev godkendt uden bemærkninger. 

4. Indkomne forslag 
Der var ingen forslag 

5. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af 
vederlag til evt. lønnet medhjælp. 
- De øgede ydelser blev godkendt af generalforsamlingen uden 

bemærkninger. 

6. Budget og fastsættelse af kredskontingent 
- Kredskontingentet blev ikke ændret og budgettet blev godkendt. 

7. Valg jf. vedtægternes § 8 
- Valg af formand: Ulrik Nielsen blev valgt uden modkandidater. 
- Valg af næstformand: Henrik Jacobsen blev valgt uden 

modkandidater. 
- Valg af kredskasserer: Trine Aaløkke Olesen blev genvalgt uden 

modkandidater. 
- Valg af kredsstyrelsesmedlemmer: 
- Irene Nim Hansen: fik 130 stemmer og er dermed valgt til 

kredsstyrelsen 
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- Kristian Kyndi Laursen: fik 63 stemmer og dermed ikke nok til 
kredsstyrelsen. 

- Hanna Storgaard Oksen: fik 64 stemmer og er dermed valgt til 
kredsstyrelsen. 

- Kredsstyrelsessuppleanter: Kristian Kyndi Laursen blev valgt til 1. 
suppleant. Der var ikke nogen, der ønskede at stille op som 2. 
suppleant. 

- Kongresdelegeredesuppleanter: 1. Irene Nim Hansen 2. Hanna 
Storgaard Oksen 

- Valg af revisorer: Dorte Brøndum Petersen fr. 4 og Flemming 
Hundebøl, Toftlund Distriktsskole er genvalgt. 

- Valg af revisorsuppleanter: Ingen forslag. 

8. Evt. 
- Ulrik orienterede om de 45 minutters møde med Børn- og 

Skoleudvalget og forvaltningen i dag. Og om den pressemeddelelse, 
der kommer ud fra Tønder Kommune, om: 

o mulighed for den enkelte skoleleder kan ændre 
tilstedeværelsesrammen, så lærernes kan forberede sig op til 
200 timer hjemme 

o Samtalen om lærernes opgaveoversigt bliver obligatorisk. 
Beslutninger om opgaveoversigtens indhold og udformning 
lægges ud til skolelederen. 

o Forsøgsordningen løber i soleåret 2016117. Den evalueres i 
foråret 2017. 

- Efter flere kommentarer kunne Torben Frederiksen erklære 
generalforsamlingen for lukket. 

Referent: Irene Nim Hansen 

('~ VvJA l)L_~L-' 
Torben Frederiksen Ulrik Nielsen 
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