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Referat af ordinær generalforsamling i
Tønder Lærerkreds (095)
Øster Højst Kro den 12. marts 2019
1. Valg af dirigent
-Trine Aaløkke Olesen, tidligere kasserer i kredsen, blev foreslået af kredsen. Trine
blev valgt uden modkandidater. Hun kunne erklære generalforsamlingen for lovlig
indvarslet.

2. Beretning (kan finde på kredsens hjemmeside)
- Formand, Henrik Jakobsen, fremlagde sin mundtlige beretning indeholdende
punkter:
•
•
•
•
•
•
•

OK 18
Lokalaftale med Tønder Kommune
Vold og magtanvendelse
Der sker noget i Tønder Kommune
Færre bindende mål - Lærernes professionelle dømmekraft
Er vi gearet til fremtiden?
Tak for samarbejdet

- Gregers Ebert fra Tønder Overbygningsskole kunne supplere formandens beretning
med informationen om, at der ikke oprettes en Puls-klasse for særlig udfordrede
elever på Tønder Overbygningsskole næste år. Henrik svarede, at kredsen vil være
opmærksom på problemstillingen med særlig udfordrede elever fremadrettet.
- Hanna Oksen fra Bredebro skole supplerede med opfordringen om, at vi alle går
hjem og indberetter, hver eneste gang vores grænser overskrides fysisk, psykisk og
verbalt.
- Anita Jørgensen, Løgumkloster Kommuneskole: Er vores politikere klar over, at
vores karaktergennemsnit faktisk følger landsgennemsnittet, når det renses for
socioøkonomiskeforhold? Henrik svarede, at det er noget, kredsen påpeger, når der
tales med politikerne.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.

3. Regnskaber
a) Regnskab for kredsens særlige fond blev gennemgået af kasserer Kim
Vestergaard.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet for særlig fond.
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b)

Årsregnskab blev gennemgået af kasserer Kim Vestergaard.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for Tønder Lærerkreds.

4. Indkomne forslag
- Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af
vederlag til evt. lønnet medhjælp.
- Kredsen foreslog generalforsamlingen, at frikøbstimer nedsættes til 4000 timer.
- Funktionstillæggene forbliver uændrede.
- Rengøring fastsættes til 8 timer pr. måned.
Generalforsamlingen godkendte ydelserne.

6. Budget og fastsættelse af kredskontingent
- Kredsen foreslog en forøgelse af kontingentforøgelse på 10 kr. om måneden for
almindelig medlemmer. Uændret for øvrige medlemmer.
Generalforsamlingen godkendte kredsens forslag.
- Budgettet for 2019 blev fremlagt af kasserer, Kim Vestergaard
Generalforsamlingen godkendte budgettet.

7. Evt.
- Der var ingen punkter fra salen til eventuelt.
- Henrik uddelte tak og gaver til dirigent Trine Aaløkke Olesen, intern revisor
Flemming Hundebøl og Dorte Brøndum Petersen.

Referent: Irene Nim Hansen
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