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Generalforsamling den 3.9.2020 Rørby Sognegård 

 

Referat 
 

1. Mødets åbning.  

Foreningssangen blev af spillet, mens deltagerne nynnede til. 

 

2. Valg af dirigent. 

 Bjørn Hansen fra hovedstyrelsen blev enstemmigt valgt. 

 

Valg af stemmetællere.  

Bodil Lorentzen, Fritz Müller og Marianne Folmer Nielsen blev enstemmigt valgt. 

             Valg af referent.  

             Henriette Eriksen medlem af kredsstyrelsen valgt.  

 

             Fastsættelse af forretningsorden. 

             Man kan orientere sig i den skriftlige beretning. Ingen bemærkninger og vedtaget, 

 

3. Beretning. 

Formand Karen Sørensen fremlagde sin mundtlige beretning. 

 

            Debat om den mundtlige og skriftlige beretning: 

 

Louise Høgh Heilberg Nyrupskolen gjorde opmærksom på divergerende udmeldinger om Corona regler i 

Kalundborg Kommune. Louise måtte bruge sin forberedelsestid til at blive testet i stedet for at tage af sted 

med det samme. Karen lovede, at tage det op med direktøren. 

 

Kristina Bay Jensen Firhøjskolen spurgte ind til ansættelse af ekstra lærere til dansk og matematik på 

overbygningsskolerne i forbindelse med udmøntning af et generelt løft af folkeskolen. Karen oplyste, at der 

skal ansættes lærere de sidste 4 måneder af 2020, og så kommer der nye midler de følgende år, som, vi 

håber på, vil blive brugt til fortsat ansættelse af flere lærere. Randi Stockholm fra Nyrupskolen kunne 

fortælle, at skolen allerede har fået ansat ekstra lærere. 

 

Marianne Folmer Nielsen Rørby Skole stillede spørgsmål til, hvilken strategi Kalundborg Lærerkreds vil 

benytte i forhold til den nye arbejdstidsaftale og lærernes hidtidige manglende tillid til, at Kalundborg 

Kommune vil et forpligtende samarbejde. Lone Varming svarer, at vi også snakker med politikerne, så det 

forpligtende kommer hele vejen rundt og ikke kun er en sag for direktionen. Karen nævnte flere sager, hvor 

vi langsomt får direktionen ”vendt” ved at” massere” og ihærdigt bliver ved med at forfølge, at vi skal 

overholde aftalte forhold og tiltag. Fx sagen om afholdelse af 6. ferieuge, og at folkeskolemilliarden ikke 
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skal bruges til undgå røde tal. Kalundborg Kommune vil blive nødt til at følge resten af KL´s opbakning til 

aftalen.  

Julia Christensen Hvidebækskolen spurgte også til puljen om et generelt løft af folkeskolen, om man kan 

overføre pengene. Karen: Må kun bruges til at ansætte på, og de 4 sidste måneder af 2020 kan der evt. 

være tale om midlertidige ansættelser.  

 

Morten Buur Rønnow Sørensen Nyrupskolen spurgte ind til de fastsatte 760 UV timer, og om det kan være 

rigtigt, at UV timerne så skal læses på et andet tidspunkt. Karen svarede, at i følge overenskomsten så kan 

skolelederen afgøre, at UV timerne ved afholdelse af 6. ferieuge skal læses på et andet tidspunkt. 

Problematikken bør tages med til næste overenskomst.  

 

Efter debatten blev beretningerne vedtaget. 

 

4. Regnskab. 

Overskud på 43.000 kr. 

 

Spørgsmål fra deltagere om, hvad særlig fond bruges til. Karen svarede, at en del af Særlig Fond er 

udlagt til kredsene. Fonden er en konfliktfond, som kan yde støtte under konflikter. Desuden kan 

fonden anvendes til investeringer, fx ejendomme, hvor kredsenes økonomi styrkes.  

 

Regnskabet blev derefter godkendt. 

 

5. Indkomne forslag:  

 

Vedtægtsændringer: (Der skal være 2/3 dels flertal.) Forslag om at gå fra 5 til 4 

kredsstyrelsesmedlemmer. Lone fremlagde forslaget: Vi skal agere i tråd med ”Gearet til 

fremtiden”, og det gælder også i forhold til økonomi. Præcisering: Hvis forslaget bliver vedtaget 

skal der senere på generalforsamlingen vælges en formand plus 4 KS medlemmer.  

Marianne Folmer Nielsen spurgte til, om kredsen kan give den samme gode service som nu: Lone 

svarede ja, da der til gengæld bliver skruet lidt op på tiden til de 5 medlemmer af KS..  

 

Forslaget blev vedtaget. 

            Kredsstyrelsens udtalelse: ”Anerkendelse af lærernes profession og arbejde”.               

            Henriette fremlagde udtalelsen. Udtalelsen blev vedtaget med en rettelse fra ”men” til ”og”       

             samt et tillæg til udtalelsen, hvori generalforsamlingen ser frem til et forpligtende  

             samarbejde med Kalundborg Kommune om ”Aftale om arbejdstid for undervisere i  

             kommunerne”. 

 

            Faglig klub Høng udtalelse: ”Utryghed i hverdagen”.  

             Stine Møller Jensen fremlagde udtalelsen, som blev vedtaget uden ændringer.  
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6. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 

Budget taget til efterretning, og kontingent fortsætter uændret. 

 

7. Valg: jf. vedtægterne. Følgende blev valgt: 

             Kredsformand: Lone Varming, Høng Skole. 

 

             Kredsstyrelsen:      Anita Rathje, Hvidebækskolen. 

Henriette Eriksen, Svebølle Skole. 

Randi Stokholm, Nyrup Skole. 

                                            Søren Johansen, Firhøj Skolen. 

 

Suppleanter til kredsstyrelsen: 

  Julia Christensen, Hvidebækskolen. 1. suppleant. 

  Marianne Labuz, Skolen på Herredsåsen. 2. suppleant. 

 

Kongresdelegeret: Anita Rathje, Hvidebækskolen. 

        

Suppleanter for den kongresdelegerede, der ikke er formand: 

  Henriette Eriksen. 2. suppleant. 

                      Randi Stokholm, Nyrup Skole. 1. suppleant. 

 

Revisorer:  Helle Djurtoft, Løve-Ørslev skole. 

                                  Lars Kr. Sørensen, Hvidebækskolen. 

 

Revisorsuppleant: Karen Elkjær-Andersen, Kirke Helsinge Skole. 

 

8.  Evt.  

Jens Rasmussen Nyrupskolen: Hvad har de kongresdelegerede tænkt sig at stemme, når der skal vælges 

formand for DFL?  Karen: Vil afvente at melde ud til de opstillede har præsenteret sig på møder for de 

kongresdelegerede. Rart at vide, hvori divergenserne består.  

 

Morten Nyrupskolen: Vi har en splittet forening. Vi har brug for at samle, mere end HS kan se. 1/3 af 

medlemmerne skal tilgodeses. 

 

Lone hælder mest til Morten i valg af formand. Lone fortalte, at kredsstyrelsen efter opfordring fra 

medlemmerne, har besluttet at man arrangerer medlemsmøde, efter at de delegerede har hørt 

formandskandidaterne. 

 

Medlem lige startet på SPH: Har siddet som AMR i Hirtshals. Rystet over, hvad man har hørt i forhold til 

Kalundborg Kommunes tilgang til samarbejde med DLF.” God fornøjelse.” 
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Marianne: Til Karen: Vi har haft en meget dygtig formand, hvor TR altid har kunnet få hjælp. Især i 

personsager har det været en uovertruffen service. Vi har ikke altid været enige politisk, men vi har haft det 

godt.  

 

Karen Sørensens tak til generalforsamlingen og medlemmerne: Det har været en fantastisk tid i 

Kalundborg Lærerkreds siden 2006, hvor der var kamp om formandsposten. Det var kommunalreformen, 

som gjorde, at nogle kommuner rykkede til andre lærerkredse. Der var fuld opbakning til, at vi skulle 

fungere som fagforening og kreds. Vi har haft gode diskussioner i KS og med TR - det giver styrke. Når vi 

nåede til en konklusion, bakkede vi alle loyalt op. Overgrebet i forbindelse med lockouten gjorde, at vi stod 

sammen. Vi blev som lærerkreds styrket. I forhandlingerne om OK 2018 var vi så tæt på konflikt. Vi var 

parate. Nu har vi fået en arbejdstidsaftale. Lidt øv ikke at skulle være med til at udmønte A20. Der vil 

fortsat komme kampe i kommune og i region. Indflydelse kommer ikke af sig selv. Der skal kæmpes. 

Taknemmelighed over år efter år at blive valgt som formand. Har savnet at undervise, men som formand 

må man tage et valg. Ikke i tvivl om at have valgt det rigtige med så gode medlemmer og en stærk TR 

gruppe. Fællesskabet gør os stærke. 

 

Lone Varming takkede som nyvalgt formand de 3 afgående medlemmer Marianne Labuz, Niels Finne 

og Karen Sørensen. 

 

Karen takkede dirigenten for at styre os gennem en rigtig god generalforsamling. 

 

 

Dirigent: ___________________________________ 

 

 

Formand for Kalundborg Lærerkreds: ______________________________________ 
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