
 
Taastrup 17. marts 2016 

Kreds 16’s generalforsamling 

torsdag den 17. marts 2016 kl. 16.30 

Gadehaveskolens kantine Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup 

 

1. Velkomst og valg af dirigent 

Vibeke Lynge bød velkommen og foreslog Flemming Ernst, kredsformand i Hvidovre Læ-

rerforening som dirigent. 

Flemming Ernst blev valgt som dirigent med akklamation. 

Flemming Ernst takkede for valget og gennemgik formalia omkring indkaldelse af general-

forsamlingen.  

Ingen havde indvendinger. Generalforsamlingen var korrekt indvarslet. 

Flemming Ernst fandt, at generalforsamlingen kunne afholdes. 

 

2. Mundtlig beretning herunder behandling af såvel skriftlig som mundtlig beretning og 

vedtagelse af udtalelser. Kredsstyrelsen har nedenstående forslag: 

a) Linie 10’s rolle i ”Uddannelse til Alle” 

b) Ikke alle veje fører til Høje-Taastrup 

c) Vi ønsker ledelse tæt på kerneopgaven 

 

Vibeke Lynge kom bl.a. ind på, at i lige årstal laver kredsens forretningsudvalg som et team-

samarbejde en skriftlig beretning, hvor der ses tilbage på de to foregående år. Derudover er 

der i samme år valg af den daglige ledelse af Kreds 16 for de kommende to år, i ulige år er 

der kun en mundtlig beretning 

I den mundtlige beretning kom Vibeke Lynge ind på  

 Kommunens økonomi 

 Arbejdsforholdene i HTK 

 Lokalløn 

 Folkeskolereformen 

 DLF’s medlemsundersøgelse, herunder medlemmernes tilfredshed 

 OK 2018 

 Fremtiden 

Efter afholdelsen af den mundtlige beretning var der stående akklamation. 

Under beretningen var der en lang debat om lokalløn, og den situation, at Høje-Taastrup 

Kommune har opsagt forhåndsaftaler og ønsker løndannelse ud fra subjektive kriterier. Man-

ge medlemmer kom med indlæg, nogle kom med spørgsmål, andre med kommentarer og 

nogle med ideer til, hvad vi kunne prøve – der var opbakning til den førte politik 

 

Fremtiden 
Anders Bredsdorff – pensionerede lærere bør ikke tage lærerjob. 

 

a) Linie 10’s rolle i ”Uddannelse til Alle” 

VL fremlagde forslaget. 

Forslaget enstemmigt vedtaget  
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b) Ikke alle veje fører til Høje-Taastrup 

Heidi Yoma Rasmussen fremlagde forslaget. 

Forslaget enstemmigt vedtaget 

 

c) Vi ønsker ledelse tæt på kerneopgaven 

Casper Christiansen fremlagde forslaget. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Mundtlig og skriftlig beretning blev enstemmigt vedtaget med akklamation 

 

3. Regnskab 

Heidi Yoma Rasmussen fremlagde regnskaberne for Kreds 16, Særlig Fond og Aktivitets-

fonden. 

Regnskaberne blev enstemmigt godkendt med akklamation 

 

4. Indkomne forslag 

 Vedtægtsændringer vedr. beretning 

Vibeke Lynge fremlagde forslaget og understregede, at det kunne betyde ingen skriftlig 

beretning eller skriftlig beretning hvert år. Med en vedtagelse vil det være op til kreds-

styrelsen. 

Hanne Svejgård, Charlotteskolen foreslog skriftlig beretning evt. hvert 3. år 

Ketty Larsen, Selsmoseskolen anbefalede, at man læser Nyhedsbreve mm. 

Forslaget vedtaget med flertal. 1. stemte imod, 2 undlod at stemme 

 

 Arbejdsmiljøhandleplan 2016-18 

Heidi Yoma Rasmussen fremlagde forslaget og fremhævede bl.a. at erstatningsnævnet 

afviser sagen, hvis den ikke er anmeldt til politiet. 

Længere debat om det problematiske i at anmelde børn til politiet, skolelederne vil ikke 

Evt. medlemsmøde om emnet 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Forslag til budget herunder vedtagelse af kontingent  

Heidi Yoma Rasmussen fremlagde budgettet. 

Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Valg 

Valg af stemmetællere: Anders Bredsdorff og Knud Larsen. 

 Valg af formand – Vibeke Lynge modtager ikke genvalg, Heidi Yoma Rasmussen 

modtager valg 

Heidi Yoma Rasmussen valgt med akklamation 

 

 Valg af kongresdelegeret – Casper Christiansen og David Qvist modtager valg 

Casper Christiansen fremlagde sin begrundelse for valg. 

David Qvist fremlagde sin begrundelse for valg. 

Skriftlig afstemning: 89 

Casper Christiansen: 26 stemmer 
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David Qvist: 62 stemmer 

Blank: 1 stemme 

David Qvist blev valgt. 

 

 Valg af kasserer – Casper Christiansen modtager valg 

Casper Christiansen blev enstemmigt valgt med akklamation 

 

 Valg af 2 forretningsudvalgsmedlemmer – Mette Thorup modtager genvalg og Da-

vid Qvist modtager valg 

Mette Thorup og David Qvist blev enstemmigt valgt. 

 

 Valg af suppleanter til kongressen – de 2 FU medlemmer, der ikke bliver valgt som 

delegeret 

Mette Thorup og Casper Christiansen blev enstemmigt valgt. 

 

 Valg af næstformand – Mette Thorup og Casper Christiansen modtager valg 

Mette Thorup fremlagde sin begrundelse 

Casper Christiansen fremlagde sin begrundelse 

Skriftlig afstemning: 85 

Mette Thorup: 32 stemmer 

Casper Christiansen: 52 stemmer 

Blank: 0 stemme 

Casper Christiansen blev valgt. 

 

 Valg af 2 kritiske revisorer – Ulla Mikkelsen og Jens Ulrik Christensen modtager 

valg 

Ulla Mikkelsen og Jens Ulrik Christensen blev valgt. 

 

 Valg af suppleanter for kritiske revisorer – Knud Larsen modtager valg 

Knud Larsen og Charlotte Corfitz blev enstemmigt valgt. 

 

 Valg af fanebærer – Sven-Erik Dreisig modtager ikke genvalg – Søren Overby mod-

tager valg 

Søren Overby blev valgt 

 

 Valg af fanebærersuppleant 

Vibeke Lynge blev valgt under stor morskab 

 

7. Eventuelt 

Vibeke Lynge takkede Flemming Ernst for dirigenthvervet og takkede forsamlingen for 

fremmødet og opbakningen. Flemming Ernst takkede Vibeke for et godt samarbejde. 

Dirigenten takkede for god debat i ro og orden. 

 

 

Sign. Vibeke Lynge  Sign. Flemming Ernst 

Kredsformand Dirigent 


