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Referat af ordinrer generalf orsamling i 
Tender Lrererkreds (095) 

Agerskov Kro den 10. marts 2020 

1. Valg af dirigent 

95 

-Kristian 10rgensen, AMR fra T0nder Grundskole var foresläet afkredsstyrelsen, og 
han blev valgt af generalforsamlingen uden modkandidat. 
Den nyvalgte dirigent kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovlig, og 
dermed beslutningsdygtig, i henhold til Kredsens vedtregter om rettidig indkaldelse og 

ophreng pä skoleme senest 3 uger inden generalforsamlingens atholdelse. 

2. Beretning 

- Formand, Henrik Jakobsen, fremlagde sin mundtlige beretning indeholdende 
punkter: 

• Kommissionsrapport 
• Lokalaftale med T0nder Kommune 
• Tavshedskulturen 
• Nationale test 

herunder en kraftig opfordring til T0nder Kommune om at droppe de nationale 
tests 

• AULA 
• Danmarks Lrererforenings folkeskoleideal 
• Elever pä privatskoler 
• Kommunal 0konomi 
• Tak for samarbejdet 

- Anita 10rgensen, L0gumkloster Kommuneskole: er der tanker om at fä rendret 
punktet pä opgaveoversigteme, om, at alt under 100 tim er ikke skal skrives pä 
opgaveoversigten? Formanden svarede at det er et stridspunkt, som kredsen har fokus 
i de lokale forhandlinger og DLF i de centrale forhandlinger. 

- Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

3. Regnskaber 

a) Regnskab for kredsens srerlige fond blev gennemgäet af kasserer Kirn 
Vestergaard. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for srerlig fond. 
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b) Arsregnskab hiev gennemgäet af kasserer Kirn Vestergaard. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for T0nder Lrererkreds. 

4. lndkomne forslag 

- Der var ingen indkornne forslag. 

5. Fastsrettelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og storrelsen af 
vederlag til evt. lonnet medhjrelp. 

• Kredsen foreslog generalforsamlingen, at frik0bstimer nedsrettes til 3300 timer. 
• Funktionstillreggene forbliver urendrede. 
• Reng0ring fastsrettes til 8 timer pr. mäned. 

- Signe fra STU stillede sp0rgsmälet: Hvad lregger til grund for de forskellige 
bel0bsst0rrelser for funktionstillregget? Henrik Jakobsen svarede: Bel0bene stär i 
forhold til frik0bsandelen til kredsstyrelsesmedlemmeme. 

- Anita fargensen, L0gumkloster Kommuneskole: hvorfor bruger man begrebet "i 
2000kr"? Henrik svarede: Det er den mäde tillreg normalt bliver angivet, tilsvarende 
det der stär pä alle l0nsedler, hvor der er tillreg. 

- Lisbeth Syppli T0nder Grundskole: Er funktionstillregget de samme tal som sidst är? 
Kirn M. Vestergaard svarede: Ja, det erdet 

Generalforsamlingen godkendte ydelseme. 

6. Budget og fastsrettelse af kredskontingent 

- Kirn Vestergaard forelagde kontingentsatseme. 

Generalforsamlingen godkendte kredsens forslag. 

- Budgettet for 2020 hiev fremlagt afkasserer, Kirn Vestergaard 

Generalforsamlingen godkendte budgettet. 

7. Valg jf. vedtregternes § 8 

Formand: 
Henrik Jakobsen stillede op. Og hiev valgt uden modkandidater. 
Nrestformand: 
Ulrik Nielsen stillede op. Og hiev valgt uden modkandidater. 
Kasserer: 
Kirn Vestergaard stillede op. Og hiev valgt uden modkandidater. 
Kredsstyrelsesmedlemmer: 
Ranna Oksen og Irene Nim Hansen stillede op og hiev genvalgt. 
Suppleant til kongresdelegeret: 
Ulrik Nielsen blev valg. 
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Suppleanter til kredsstyrelsen: 
Hanne Lenborg, Susanne Thomsen og Anne Edith Henningsen stillede op. 
De blev valgt i folgende rrekkefälge: 

Hanne Lenborg med 25 stemmer, Susanne Thomsen 23 stemmer, Anne Edith 

Henningsen 12 stemmer 

8. Evt. 

Valg til revisorer: 
Dorte Brnndum Petersen og Flemming Hundeb0l blev genvalgt. 
Valg til revisorsuppleanter 
Kristian fargensen hiev foresläet og valgt. 

- Der var ingen punkter fra salen til eventuelt. 

- Henrik Jakobsen takkede for valget og uddelte tak og gaver til dirigent Kristian 
fargensen, interne revisorer Flemming Hundeb0l og Dorte Brnndum Petersen. 

Referent: Irene Nim Hansen 

T0nder d. 10/3 2020 

Henrik Jakobsen 
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