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Ref erat af ordinrer generalforsamling i 
Tonder Lrererkreds (095) 

Agerskov Kro den 13. marts 2018 

1. Valg af dirigent 
- Kristian J0rgensen, AMR pa T0nder Grundskole blev foreslaet af 

kredsstyrelsen. Kristian blev valgt uden modkandidater. 
- Kristian takkede for valget og kunne konstatere, at 

generalforsamlingen var lovlig, jrevnfor rettidig udsendelser af 
dagsordenen og opslag pa skoler. 

2. Beretning (kan finde pa kredsens hjemmeside) 
- Nrestformand, Henrik Jakobsen forelagde sin mundtlige beretning, 
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hvor han fortalte, at Ulrik Nielsen atter har vreret igennem sygdom, og 
ved valget under generalforsamlingens punkt 7, stiller Henrik op som 
formand og Ulrik som nrestformand. 

- Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

3. Regnskaber 
a) Arsregnskab 
b) Regnskab for kredsens srerlige fond 

- Blev gennemgaet afkasserer Trine Aal0kke. 
- Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

4. lndkomne forslag 
- Der var ingen indkomne forslag. 

5. Fastsrettelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og st0rrelsen af 
vederlag til evt. l0nnet medhjrelp. 

- Trine gennemgik punktet. 
- Generalforsamlingen godkendte ydelseme. 

6. Budget og fastsrettelse af kredskontingent 
- Trine gennemgik kredskontingentet. 
- Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 
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7. Valg jf. vedtregternes § 8 
- Formand: 

Henrik Jakobsen stillede op. Og blev valgt. 

- Nrestformand: 
Ulrik Nielsen stillede op. Og blev valgt. 

- Kasserer: 
Kim Vestergaard stillede op. Og blev valgt. 

- Kredsstyrelsesmedlemmer: 
Hanna Oksen og Irene Nim Hansen stillede op. Og blev valgt. 

- Suppleanter til kredsstyrelsen: 
Kristian Kyndi, Hanne Lenborg og Kira Borg stillede op. 

De blev valgt i folgende nekkefolge: 

Hanne Lenborg med 41 stemmer, Kristian Kyndi 27 stemmer, Kira 

Borg 10 stemmer 

- Suppleant til kongresdelegeret: 
Hanna Oksen og Irene Nim Hansen stillede op. 

Irene Nim Hansen 53 stemmer, Hanna Oksen 21 stemmer 

- Valg til revisorer: 
Dorte Brnndum Petersen og Flemming Hundebel blev genvalgt. 

- Valg til revisorersuppleanter 
Kristian Kyndi stillede op og blev valgt. 

8. Evt. 
- Henrik Jakobsen bad om ordet og uddelte gaver til revisoreme 

Flemming Hundebel og Dorte Brendum Petersen. Kristian Jergensen 

fik ogsa en erkendtlighed for aftenens arbejde. 

- Der kom et spergsmal om, hvorvidt der er spekulation om 

sammenlregning af Tender Lrererkreds med en anden kreds. Henrik 

svarede, at det ligger noget ude i fremtiden, for kredsens ekonomi er 

sund. 
- Kl 20.28 afsluttede dirigent Kristian Jergensen Tender Lrererkreds 

generalforsarnling 2018. 

Referent: Irene Nim Hansen 

&il--
Henrik Jakobsen 
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