
Tønder Lærerkreds 
Kogade 4, I .tv . 6270 Tønder Tlf. 74 72 59 92 · E-mail : 095@dlf.org · Web: www.kreds95.dk 

Formand: Henrik Jakobsen · Østervang 16 · 6520 Toftlund · Tlf. 30 27 55 23 

Referat af ordinær generalforsamling i 
Tønder Lærerkreds (095) 

Virtuel generalforsamling den 8. juni 2021 

1. Valg af dirigent 

- Kristian Jørgensen, AMR fra Tønder Grundskole var foreslået af kredsstyrelsen, og 
han blev valgt af generalforsamlingen uden modkandidat. 
Den nyvalgte dirigent takkede for valget og kunne herefter konstatere, at 
generalforsamlingen var lovlig, og dermed beslutningsdygtig, i henhold til Kredsens 

vedtægter om rettidig indkaldelse og ophæng på skolerne senest 3 uger inden 
generalforsamlingens afholdelse .. 

2. Beretning 

- Formand, Henrik Jakobsen, fremlagde sin mundtlige beretning, med mulighed for at 
kommentarer og spørgsmål, indeholdende følgende punkter: 

Indledning 
Covid-19 
A20 
Skoleplanen (en del af A20) 
Lokalaftalen 
Forhåndsaftalen 
OK21 
Klasselærerfunktionen 
Folkeskolereformen 
Undervisere i folkeskolen uden uddannelse 
Kommunalbestyrelsesvalget 2021 
Tak til kredsstyrelsen og samarbejdspartnere 

Formandens beretning blev godkendt. Ingen stemte imod, ej heller blankt. 

3. Regnskaber 

- Regnskaber blev gennemgået af kasserer Kim Vestergaard. 

a) Årsregnskab 
b) Regnskab for kredsens særlige fond 

Regnskaberne blev godkendt af generalforsamlingen. Ingen stemte imod, ej heller 
blankt 

4. Indkomne forslag 

- Der var ingen indkomne forslag. 

95 

Side I af2 



5. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af 
vederlag til evt. lønnet medhjælp. 

- Ydelser og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp blev gennemgået af 
kasserer Kim V estergaard. 

Fastsættelsen af ydelser blev godkendt af generalforsamling. Ingen stemte imod, ej 
heller blankt. 

6. Budget og fastsættelse af kredskontingent 

- Budget og fastsættelse af kredskontingent blev gennemgået af kasserer Kim 
Vestergaard. 

Budget og fastsættelse af kredskontingent blev godkendt af generalforsamlingen. 
Ingen stemte imod, ej heller blankt 

7. Evt. 

- Henrik Jakobsen takkede dirigent Kristian Jørgensen for kompetent ledelse af 
generalforsamlingen. 

Referent: Irene Nim Hansen 
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