
 
 

 

Referat af ordinær generalforsamling den 3. september 2020  
 

1. Valg af dirigent 
Tidligere 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: Hvad gør vi for vores ”nej-sigere” til 

A20, ledige var ikke stemmeberettigede til A20, NEST-lignende tilbud på Vestervang, erstatning 

ift. Corona-senfølger, medlemsarrangementer og mindre medlemsgrupper. 

Beretning blev godkendt enstemmigt af forsamlingen.  

 

4. Regnskab  
Kasserer Anni Østergaard Bleicken fremlagde regnskabet.  

Udgifter til KS-honorar blev først godkendt på generalforsamlingen i marts 2019, hvilket betyder, at 

der ikke for 2019 var budgetteret med denne post. Herudover er der en post til regulering af 

feriepengeforpligtelse (83.104 kr.), som der ligeledes ikke var budgetteret med. Derfor er resultatet 

lavere end forventet.  

Regnskabet godkendt enstemmigt.  

 

5. Indkomne forslag 
Næstformand Brian Dalsgaard fremlagde ændringsforslaget til kredsens vedtægter § 5, stk. 2.  

Generalforsamlingen ønskede ikke forslaget til afstemning.  

 

6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og udgifter til lønnet personale m.v.  
Kasserer Anni Østergaard Bleicken fremlagde forslaget, der er uændret i forhold til de tidligere år. 

Forslaget blev godkendt enstemmigt. 

 

 

7. Budget og fastsættelse af kontingent 
Kasserer Anni Østergaard Bleicken fremlagde budgettet. Der er afsat et større beløb til 

kursusomkostninger pga. kommende TR/KS-seminar i efteråret 2020. 

Budget og kontingent blev godkendt enstemmigt. 

 

8.  Valg jf. vedtægternes § 8 

  

Valg af formand og kongresdelegeret 

Jeanette Winther blev genvalgt til formand og kongresdelegeret uden modkandidater. 

 



 

 

Valg af næstformand og delegeret 
Brian Dalsgaard blev genvalgt til næstformand og kongresdelegeret uden 

modkandidater. 

 

Valg af yderligere 2 delegerede 
Anni Østergaard Bleicken og Jacob Svejstrup blev begge valgt som kongresdelerede 

og kredsstyrelsesmedlemmer.  

 

Valg af 3 suppleanter for de delegerede 
Anne Halkjær Johnsson blev valgt til 1. suppleant for de kongresdelegerede og 

kredsstyrelsesmedlem.  

Christina Riisgaard blev valgt til 2. suppleant for de kongresdelegerede og 1. 

suppleant til kredsstyrelsen. 

Lone Roesholm som 3. suppleant for de kongresdelegerede og 2. suppleant til 

kredsstyrelsen. 

 

Valg af 2 kritiske revisorer 
Jørn Hylleberg og Henrik Lisby blev valgt som kritiske revisorer. 

 

Valg af suppleant for de kritiske revisorer   
Martin Borup blev valgt som suppleant for de kritiske revisorer. 

 

9. Eventuelt 
Formand Jeanette Winther takkede dirigenten for lang og tro tjeneste (siden 1999 og kun med et 

enkelt års forfald pga. inhabilitet ift. sammenlægning af kredse). 

 

Referent: Heidi Toft  

 


