
 
 

 

Referat af ordinær generalforsamling den 14. marts 2019  
 

1. Valg af dirigent 
Kredsformand Leif Primdal, Skiveegnens Lærerforening valgt.  

Han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne og dermed 

beslutningsdygtig.  

 

2. Forretningsorden  
Godkendt.  

 

3. Beretning 
Kredsformand Jeanette Winther fremlagde den mundtlige beretning med de temaer, der var optrykt i 

dagsordenen.  

Under debatten blev følgende emner nævnt: forståelsespapir contra aftale, skolestruktur og reduktion af 

pædagogtimer. 

Næstformand Brian Dalsgaard læste udtalelsen til Viborg Byråd vedr. den økonomiske prioritering af 

folkeskoler i Viborg Kommune.   

Beretning blev godkendt enstemmigt af forsamlingen.  

Udtalelsen blev godkendt enstemmigt af forsamlingen. 

 

4. Regnskab  
Kasserer Anni Østergaard Bleicken fremlagde regnskabet.  

Udgiften til rengøring er steget, da der er indgået en ny aftale med et rengøringsfirma. Der er fra DLF 

blevet indsat 50.025 kr. under diverse, hvilket er øremærket til ny start. Udgiften til 

medlemsarrangementer blev mindre end forventet grundet aflysning af volleyturnering og en pause i 

aktiviteter omkring OK18. Årsagen til et større forbrug på kontorinventar skyldes b.la. indkøb af pc’er 

til formand og næstformand.  

Regnskabet godkendt enstemmigt.  

 

5. Indkomne forslag 
Kredsstyrelsesmedlem Anne Halkjær Johansson fremlagde ændringsforslaget til kredsens vedtægter §§ 

6 og 8. 

Forslaget blev godkendt enstemmigt.  

 

6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og udgifter til lønnet personale m.v.  
Kasserer Anni Østergaard Bleicken fremlagde forslaget. Der var forslag om, at 

kredsstyrelsesmedlemmerne ydes et honorar på 5.000 kr. årligt (31/3-2000). Endvidere var der forslag 

om, at kredsen pr. 1. august 2019 går fra 1½ konsulent til 1 konsulent med ændret fordeling af opgaver 

internt og evt. ekstra frikøb til enkelte kredsstyrelsesmedlemmer på bestemte opgaver.  

Punktet gav anledning til lidt debat. Der blev fra formandens side givet tilsagn om, at kredsstyrelsen 

foretager sig det nødvendige, hvis der viser sig et behov for tilpasninger. 

Forslaget blev godkendt enstemmigt.  

 

 

7. Budget og fastsættelse af kontingent 



 

Kasserer Anni Østergaard Bleicken fremlagde budgettet. Der er afsat et større beløb til 

medlemsarrangementer og udgifterne til konsulenterne reduceres, da Poul Erik Pedersen går på pension.  

Beløbsstørrelsen til kontingent blev foreslået fastholdt på niveau med de seneste mange år. 

Budget og kontingent blev godkendt enstemmigt. 

 

8. Evt.  
Intet til referat. 

 

Referent: Heidi Toft  

 


