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Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 6. marts 2014 
 
Referat: 

 

- Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: (”Der går gennem tiden 

….”  På klaver: Bettina Skytte Madsen) 

 

Ad 1) Valg af dirigent, herunder stemmetællere 

- 10 stemmetællere valgt 

- Niels Møller valgt som dirigent.  Generalforsamlingen lovligt varslet og dermed 

beslutningsdygtig. 

 

Ad 2) Forretningsorden 

- Forretningsorden vedtaget 

 

Ad 3) Beretning 

-     Formandens beretning omhandlende bl.a.: 

 Indledning 

 OK 13 

 Arbejdstid 

 Folkeskolereform 

 Inklusion 

 Forflyttelse 

 KS organisation 

 Skive Kommune 

 DLF i en ny rolle 

- GFs handling af formandens beretning: 

 Gitte Gibson(Medlem eksternt referat): 

o Ønsker klare holdninger fra fagforeningen hvis skolestarten ikke 

kan lykkes pga. for dårlige arbejdsforhold. 

 LPR svar: 

o Svært at give et præcist svar. Vi har forventninger om at tingene er 

i orden per 1. august. Vi skal alle have klare forventninger om at 

arbejdsforholdene er i orden. Hvis ikke forholdene er i orden , skal 

de rettes hurtigst muligt. Arbejdstilsynet kommer rundt i landet for 

at tjekke arbejdsmiljøet.  

 Formandens beretning vedtaget 

 

Ad 4) Regnskab: 

- Fremlæggelse af regnskab v. Peter Møller: 

 Regnskab godkendt 

 

Ad 5) forslag til vedtægtsændringer: 

- LPR: 

 Medlemstilbagegang generelt i kredsene, tilpasninger i mange kredse, nye 

tider og ændret økonomi. 
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 Forslaget giver stadig en kredsstyrelse der kan tage ordentlig vare på 

medlemmernes vilkår.  

- Forslag til afstemning: 

 Forslag vedtaget 
 

Ad 6) fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af 

vederlag til evt. lønnet medhjælp 

- LPR gennemgang af forslag 

- Ydelsesniveau til afstemning: 

 Forslag vedtaget 
 

Ad 7) Budget og fastsættelse af kontingent 

- Budget og fastsættelse af kontingent vedtaget. 

 

Ad 8) Valg 

- Valg af formand: 

 Leif Primdal valgt som formand 

- Valg af næstformand: 

 Jane Bodilsen valgt som næstformand 

- Valg af 2 kredsstyrelsesmedlemmer: 

 Valgtale af Jacob Dencker Porse: 

o Sammenholdet blandt lærerne værd at bygge videre på 

o Vigtigt at vise virkeligheden for politikkerne og andre. 

o Arbejde for mest mulig indflydelse 

o Arbejde for det fælles skolevæsen 

o Alle lærere skal have ordentlige arbejdsforhold 

o Inklusionsproblematikken – bedre forholdene for lærere og børn. 

 Valgtale af Benny Bjerre: 

o Hvorfor DLF? Hvilken berettigelse? Vigtigt med DLF, vi går på to 

ben, arbejder med vilkårene og for det pædagogiske. 

o Vi er en vigtig part i skoledebatten, og vigtigt at vi er på banen. 

o Sammenhold i foreningen – fælles vej mod bedre vilkår. 

 Valgtale af Birgitte Sand: 

o TR tage kampen op. 

o Vil søge indflydelse og forsøge at indgå aftaler 

o Arbejdsmiljø prioriteres 

o Vigtigt med fælles skolevæsen 

o Ønske om aftale med individuel forberedelsestid 

o Vil arbejde for alle skoler, alle dele af DLF 

o Medarbejderne er en stærk ressource. 

o Vi kan ikke leve med kontrol og mistillid – se frem mod næste OK. 

 Valgtale Grith Jost Bidstrup: 

o Jeg elsker at være lærer og vil arbejde for at jeg fortsat kan elske at 

være lærer. 

o Baggrund – overbygningsskole. 

- Valgt til KS blev Birgitte Sand og Grith Jost Bidstrup, stemmerne blev fordelt 

på følgende vis: 

1. Birgitte Sand 210 stemmer 
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2. Grith Jost Bidstrup 62 stemmer 

3. Jacob Dencker Porse 51 stemmer 

4. Benny Bjerre 35 stemmer 

- Valg af 3 KS suppleanter: 

1. suppleant, Lærke Søndergård(Resen Skole, specialklasserne) med 223 

stemmer 

2. suppleant, Thure Evaldsen(Brårup Skole) med 220 stemmer 

3. suppleant Brian Svinth(Roslev Skole) med 158 stemmer 

- Valg af 2 kritiske revisorer: 

o Valgt blev Bent Hansen, CKU, og Marianne Kristensen, 

Aakjærskolen. 

- Valg af suppleant til kritiske revisorer: 

o Valgt blev Brian Svinth, Roslev Skole 

 

Ad 9) Eventuelt: 

- Jens Clausen(eksternt medlem referat) 

o En meget speciel generalforsamling. Aldrig større krise men ingen debat. 

Vi er sårede. Sammenhold – er det reelt? Vi forhandler løn intet andet. 

- LPR kommentar: 

o Ikke første gang vi ikke er enige. Vi har andre roller end lønforhandlinger 

fx høringssvar. Sammenhold giver indflydelse også i mere uformel 

sammenhæng.  Håb om fortsat sammenhold. 

- LPR afrunding: 

o Farvel til 3 kredsstyrelsesmedlemmer. 

 Tak til Peter Andersen for det store stykke arbejde, der er ydet 

gennem 2 år.  

 Tak til Susan Andersen – KS´ pæd. ansigt. Stor tak for 4 års 

indsats. 

 Tak til Peter Møller for 12 års indsats i KS. Har løst 

kassererarbejdet på god og ordentlig vis. 

o Tak til dirigenten, stopper, som har styret GF sikkert gennem årene. 

o Tak for i aften – ser frem mod næste GF med forhåbentlig god debat. Tak 

for fremmødet. 

- Dirigent Niels Møller erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


