
 

Billund Lærerkreds - Kreds 105 

Vestergade 12A,1 7200 Grindsted 

Telefon: Lone Hagelskjær 60 16 50 39 – Michael Rich Hansen 60 94 05 76 

E-mail:105@dlf.org 

 

Referat af generalforsamling 30. juni 2020 – udskudt pga. corona 
 
1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 

Henning Kaltoft blev enstemmigt valgt. 
 

2. Formandens beretning. 
Lone afholder beretningen. Den findes i en skriftlig version på hjemmesiden. 
Den mundtlige beretning er godkendt. 

 
3. Indkomne forslag. 
 
Vedtægtsændring § 3 Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. 
Diverse små tilretninger af vedtægterne. 
 Tage gennemgår ændringerne for forsamlingen. 

Vi venter med den vedtægtsændring som vedrører et skifte fra 
generalforsamling hvert år til hvert andet år. Det er side 2 §5. 
De andre meget små ændringer/tekniske ting stemmes der om. 
 
De tekniske ændringer blev besluttet enstemmigt af de tilstedeværende på 
generalforsamlingen. 

 
4. Regnskab. 

Tage gennemgår budgettet – Der er budgetteret med et minus på 11.000kr og 
det blev et underskud på 12.000kr. 
Aktiver og passiver gennemgås. 
Særlig fond gennemgås. Den har givet er lille overskud. 
Regnskabet er godkendt. Det findes på hjemmesiden. 

 
5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og kontorhjælp. 

Kredsstyrelsestimer 310 per medlem. Godkendt. Formand 615 timer. 
Godkendt. 
100 timer til kontorhjælp. 
600 timer til sagsbehandling. Godkendt. 
Formandshonorar 43.000 kr. i 2000 kr. uændret. Godkendt. 

 
6. Budget og fastsættelse af kontingent. 

Vi er i en økonomisk bæredygtig kreds. Budgettet er godkendt. Kontingent 
uændret.  
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Fraktion 1,2 og 3 315 kr. fraktion 4 27 kr. 
 
7. Valg af formand. 

Lone Hagelskjær stiller op (Vorbasse skole). Genvalgt. 
 
8. Valg af 4 kredsstyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Michael Rich Hansen genopstiller (Vestre Skole) - Genvalgt 
Bo Madsen genopstiller (Hejnsvig skole) - Genvalgt 
Rasmus Christensen opstiller (Billundskole) - Valgt 
Birgitte Nørgaard opstiller (Vestre skole) - Valgt 
 
Bente Wutborg(Lynghedeskolen) Suppleant 
Helle Rix Jørgensen(Sdr. Omme) Suppleant 

 
9. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

Finn Odgaard - Genvalgt 
Christian Homelius – Genvalgt 
 
Tage Andersen – Suppleant - Valgt 
Erland Sjellerup(Lynghedeskolen) – Suppleant - Valgt 
 

10. Valg af ekstern revisor. 
Dette behøver vi ikke gøre mere. 

11. Eventuelt. 

Besøg af Niels Lynnerup fra Hovedstyrelsen. 
Lærerne har fået god omtale fra nationalt politisk hold. 
Periodeforhandlingen omtales lidt. KL har en tænkepause. Men det vigtigste er, at KL arbejder 
med for første gang siden 2013. Forhandlingerne genoptages ultimo august og der skal helst være 
en aftale klar til DLF kongressen 22.-23. september 2020. 
Vi får ikke faste timetal til forberedelse eller timer på opgaverne. Det er vigtigt, at vi har en 
beskyttelse af forberedelsen. Tid på vores opgaver, så vi ved hvad vi kan regne med. En 
tilbagefaldsbestemmelse skal også være med i en aftale, i så fald der er uoverensstemmelser i en 
kommune eller kreds. 
Hvordan skal man kunne løse tid til komplekse opgaver? Dette kræver dialog og løbende dialog. 
Coronaskolen har været rigtig god at undervise i. Dette må godt komme med. 
Omprioriteringsbidraget æder de midler folkeskolen tilføres gang på gang. 
OK21 gennemføres – dette gør at det bliver svært, at udveksle krav på det offentlige område. 
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Underskrift af referatet: 
 

______________________ ________________________________ 
Henning Kaltoft   Kredsformand Lone Hagelskær 
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