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Referat af Hvidovre Lærerforenings generalforsamlingen 

torsdag den 10. marts 2016 på Frydenhøjskolen,  

Egevolden 106, 2650 Hvidovre 
 

Der var 47 fremmødte. 

 

1.  Valg af dirigent 
  

 Formanden bød velkommen og foreslog på kredsstyrelsens vegne Henrik Poulsen som 

 dirigent. Henrik blev valgt med akklamation. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, dels på Folkesko-

len.dk, Hvidovre Lærerforenings hjemmeside og ved opslag på skolerne. 

 Dirigenten gav derefter formanden ordet til den mundtlige beretning. 

 

2.  Beretning 

  

 Formandens mundtlige beretning havde følgende temaer: 

 Omprioriteringsbidrag, kommunal økonomi, skolernes økonomi. 

 Folkeskolereformens evaluering, understøttende undervisning, inklusion 

 Arbejdstid, fokuspunkter i det videre arbejde med kommunen, opgaveoversigten, dia-

logen 

 Kompetenceudvikling 

 Arbejdsmiljø, Hvidovre Lærerforenings arbejde det kommende år. 

 

Fagligt udvalg orienterede om arbejdet med lærernes og børnehaveklasseledernes opgave-

oversigter, hvordan resultaterne blev anvendt og eksempler på mangelfulde opgaveoversig-

ter. 

 

Pædagogisk udvalg orienterede om arbejdet med inklusion, herunder møder med konsulen-

ter fra Skoleafdelingen om resultaterne af Hvidovre Lærerforenings inklusionsundersøgel-

se. Desuden gav pædagogisk udvalg et oplæg om Social kapital, som efterfølgende blev 

drøftet 5 minutter ved bordene. 

 

Kredsstyrelsen fremlagde 2 forslag til udtalelser: 

 Drop omprioriteringsbidraget. Udtalelsen opfordrede kommunalbestyrelsen til at kæm-

pe mod omprioriteringsbidraget og var stilet til kommunalbestyrelsen 

 Kvalitet eller kvantitet. Opfordring til at anvende mulighederne i Folkeskolelovens § 16 

b om at veksle understøttende undervisning til 2-lærer timer. Udtalelsen var stilet til 

skolelederne og skolebestyrelserne. 

 Begge udtalelser blev enstemmigt vedtaget. 

  

 Den mundtlige og skriftlige beretning blev enstemmigt vedtaget.  

 

 
  



  

3.  Regnskab 

 

Kassereren fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på 486.000 kr. Regnskabet blev 

enstemmigt godkendt. 

 

4.  Indkomne forslag 
  

Kredsstyrelsen fremsatte forslag om ændring af vedtægternes § 3 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

Formanden tilkendegav samtidig, at man frem til næste års generalforsamling ville gen-

nemse vedtægterne, med det formål at få dem moderniseret. 

 

5.  Budget og fastsættelse af kredskontingent 
  

Budget og kredskontingent blev godkendt. Kontingentet 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) 1. suppleant: Jeanett Thomsen 

2. suppleant: Morten Bo Larsen 

3. Suppleant: Rasmus Bæk 

e) Revisorer: Hubert Steffensen og Kim Holm 

f) Revisorsuppleanter: Steen Jeppesen og Jan Tradsborg 

 

7. Eventuelt 
  

Organisationsudvalget orienterede om, at der er kredskursus den 10. – 11. september på 

Frederiksdal. Forslag til emner eller konkrete foredragsholdere er velkomne. Forslag in-

den 1. juni. 

 

Forslag fra salen om at afholde inspirationseftermiddage med oplægsholdere, der kan in-

spirere. Formanden gav tilsagn om, at det ville man gerne, hvis der kom nogle gode for-

slag til inspiratorer. 

  

Formanden takkede Christian Iversen og Klaus Petersen for arbejdet i kredsstyrelsen. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var afsluttet. Formanden takkede for god 

ledelse af generalforsamlingen. 

 

 

 

Flemming Ernst 

Kredsformand 

den 11/3- 2016 Henrik Poulsen 

Dirigent 
 


