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Hvidovre Lærerforening 
Danmarks Lærerforening kreds 14  
Gungevej 8 A 1., 2650 Hvidovre 
Tlf. 36777014   email: 014@dlf.org 
www.dlfkreds14.dk 

 

29. april 2021 

Til Kredsstyrelsen 

 
Referat af  kredsstyrelsesmøde onsdag den 28. april 2021 kl. 10.30 – 12.00 

 

Virtuelt i meet – link udsendt. 

 

Referat: 
 
1. Opfølgning på generalforsamling d. 15. april 

 
 Kort evaluering af generalforsamlingen. Vi håber ikke, at den skal afvikles virtuelt i frem-

 tiden, men er der enkelte elementer, vi kan lære af afholdelsen? 

 

 Der var lige over 40 deltagere, hvilket er pænt i Corona-tid. Der var en drøftelse af, hvor

 vidt vi fremadrettet skal give mulighed for at overvære generalforsamlingen virtuelt, så 

 flere kan få mulighed for at høre debatten. Udtalelsen fra generalforsamlingen skal vi have 

 med i baghånden, når der skal være ansættelsessamtaler. 

 

 Bilag: - Referat af generalforsamlingen 

  - Den vedtagne udtalelse 

  - Indlæg i Hvidovre Avis 

   

2.  Corona-situationen 
 

 Den aktuelle situation netop nu. 

 

 

 Der var status fra flere af skolerne, herunder de skoler der har været hårdest ramt. I den 

 forbindelse er det enormt vigtigt, at boblerne holdes. Andre skoler er pressede, fordi der 

 køres med fuldt normalskema. Det udfordrer både medarbejdere og elever, specielt at 

 lærere på nogen skoler skal undervise fysisk i mange klasser. 

 Ser vi bort fra Avedøre Sogn har skolerne ikke været hårdt ramt af smittetilfælde. Der har 

 været et par tilfælde af falske negative test. Den mentale træthed er støt stigende på alle 

 skoler. De mange omstillinger hos især udskolingen er enormt krævende for medarbejder-

 ne. Det skal der samles op på bagefter. Der blev opfordret til, at man ikke kommunalt 

 laver flere omstillinger end det der er nødvendigt på grund af centrale beslutninger. (Fol-

 keting/minister). 

 

 Bilag: Relevant coronamateriale - ligger i drev under Hvidovre Lærerforning

 /coronainformation 
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3. Kontingentopkrævning 
 

 Vi overgår til central kontingentopkrævning pr. 1. juli 2021. Udgiften til den centrale 

 opkrævning betales af hovedforeningen det første år. Udgiften for fraktion 1 og 2 er be-

 regnet til ca. 30.500 kr., som skal betales af os fra den 1. juli 2022. 

 Hvis vi overgår til opkrævning af kontingentet kvartalsvis, vil udgiften blive reduceret 

 med 1/3. Vi vil altså spare ca. 20.000 kr.  

 Stillingtagen til om vi skal gå over til kvartalsvis opkrævning eller fortsætte med måneds-

 vis. 

 

 Hvidovre Lærerforening overlader kontingentopkrævningen til Danmarks Lærerforening. 

 Det første år kører vi fortsat med opkrævning månedsvis. Vi forventer, at vi fremover - fra 

 juli 2022 - kommer til at betale kontingentet hvert kvartal i stedet for hver måned. 

 

4. Eventuelt 
 

 Fra på lørdag d. 1. maj er det MBL, man ringer til, når krisen kradser. Husk, at MBL frem 

 til sommerferien stadig har undervisningsopgaver, han skal varetage. Ellers kan man kon-

 takte næstformanden, MRA. 

 Næste kredsstyrelsesmøde skal bl.a. se på, hvem der overtager MBL´s sagsbehandling. 

 Lørdag er 1. maj. Der er sendt link ud til talerne. Øllet sørger man selv for.  

 Næstformanden takkede den afgående formand for mange års tro tjeneste.  

 Formanden takkede dernæst af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: RB                                     


