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Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre
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16. marts 2018

Referat af Hvidovre Lærerforenings generalforsamlingen
torsdag den 15. marts 2018 på Frydenhøjskolen,
Egevolden 106, 2650 Hvidovre
Der var 52 fremmødte.

1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og foreslog på kredsstyrelsens vegne Jeanette Hansen som
dirigent. Jeanette blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, dels på Folkeskolen.dk og Hvidovre Lærerforenings hjemmeside.
Dirigenten gav derefter formanden ordet til den mundtlige beretning.

2. Beretning
Formandens mundtlige beretning havde følgende temaer:
 OK-18
 Arbejdstid
 Skolernes økonomi
 Fælles mål
 Inklusion
 Skolestruktur
 Folkeskoleideal
 Flytning af kredskontoret
Pædagogisk udvalg orienterede om udvalgets arbejdet med inklusion, ”Hvad skal vi skolen”, herunder DLF’s folkeskoleideal og desuden arbejdet med fælles mål.
Fagligt udvalg orienterede om arbejdet med at opstille krav til OK-18, løntjek på skolerne
og gode opgaveoversigter.
Den mundtlige og skriftlige beretning blev enstemmigt vedtaget.
Herefter blev kredsstyrelsens 3 forslag til udtalelser præsenteret.
 Udtalelse om skolernes økonomi blev enstemmigt vedtaget
 Udtalelse om ”Fælles Mål” efter at 3.000 mål er blevet gjort vejledende i stedet for
bindende blev enstemmigt vedtaget
 Udtalelse om OK-18 blev enstemmigt vedtaget. Der blev stillet ændringsforslag til
udtalelsen som blev forkastet.
Herefter konstaterede dirigenten, at punktet var afsluttet.

3. Regnskab
Kassereren fremlagde regnskabet for 2017, der udviste et overskud på 88.000 kr.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

5. Budget og fastsættelse af kredskontingent
Budget og kredskontingent blev godkendt. Kontingentet blev fastsat til 550 kr. og har været fastholdt på det samme niveau siden 2008.

6. Valg i henhold til vedtægterne
Følgende blev valgt:
a) Kredsformand: Flemming Ernst
b) Kredskasserer: Gitte Greisik
c) 2 kongresdelegerede: Martin Roald-Arbøl og Vivian Korsgaard
d) Suppleanter for de kongresdelegerede:
1. suppleant: Jeanett Thomsen
2. suppleant: Morten Bo Larsen
3. suppleant: Pelle Jensen
e) Revisorer: Hubert Steffensen og Kim Holm
f) Revisorsuppleanter: Steen Jeppesen og Jan Tradsborg

7. Eventuelt
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var afsluttet.
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

