
 

 

Generalforsamling 
Torsdag den 11. marts 2021 

 

Program: 

Kl. 15.15 Indtjekning åbner 

Kl. 16.15 Generalforsamling 



Ordinær generalforsamling 

Viborg Lærerkreds 

den 11. marts 2021 kl. 16.15 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent      s. 3 

2. Forretningsorden      s. 3  

3. Beretning       s. 4 

4. Regnskab for foreningen    s. 5 

      Regnskab for Særlig Fond    s. 10 

5. Indkomne forslag      s. 15 

6. Fastsættelse af ydelser til styrelses-  s. 15 

      medlemmer og udgifter til lønnet  

      personale m.v.        

7. Budget og fastsættelse af kontingent  s. 16 

8. Eventuelt       
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1. Valg af dirigent  

Kredsstyrelsen foreslår kredsformand Ni-

els Jørgen Jensen, Silkeborg Lærerfor-

ening, valgt som dirigent.  
 

 

2. Forretningsorden  

Kredsstyrelsen foreslår følgende forret-
ningsorden for virtuel afholdelse af  Vi-
borg Lærerkreds’ digitale, ordinære gene-
ralforsamling 2021, til generalforsamlin-
gens godkendelse: 
 
1. Generalforsamlingen åbnes af for-

manden, der leder valget af dirigent. 
Kredsens konsulent tager referat. Mø-
det optages til støtte for udarbejdelse 
af referat. 

 
2. Generalforsamlingen afvikles efter 

dagsordenen. Generalforsamlingen 
kan dog udsætte og senere genoptage 
de på dagsordenen anførte punkter. 

  
3. Dirigenten påser, at forhandlingerne 

fremmes, og at god parlamentarisk 
orden opretholdes. Medlemmer må i 
alle tilfælde rette sig efter dirigentens 
afgørelse.  

  
4.  Talere får ordet i den rækkefølge, 

hvori de indtegnes hos dirigenten. 
Dog kan formanden og forslagsstille-
ren når som helst efter et indlæg be-
gære ordet, ligesom dirigenten kan 
tillade kort svarreplik.  

  
5.  Forslag og ændringsforslag skal afleve-

res skriftligt til dirigenten på mail 
(140@dlf.org). Dirigenten afgør, i hvil-
ken rækkefølge forslag og ændrings-

forslag sættes til afstemning. 
  
6.  Dirigenten kan bestemme, at taleti-

den begrænses. Dog vil formanden og 
forslagsstilleren kunne være undtaget 
denne bestemmelse. 

  
7.  Alle afstemninger foregår efter diri-

gentens anvisning.  
 Medlemmer, der er tilmeldt general-

forsamlingen og som er logget ind, 
kan deltage i afstemningerne i de tids-
rum, hvor der er adgang til afstemnin-
gerne.  

  
8.  Alle afgørelser træffes ved almindelig 

stemmeflerhed, dog kræver godken-
delse og ændringer af vedtægterne, at 
mindst 2/3 af de fremmødte stemme-
berettigede medlemmer stemmer for.  

  
9.  Afstemninger kan kun foregå via 

Forms i chatten på Teams. 
  
10. Da stemmeafgivning på den virtuelle 

generalforsamling er fuldt teknisk for-
ankret, anses det for et anliggende for 
dirigenten, såfremt der opstår tvivl 
om en afstemnings validitet.  

 Dirigenten vil under valghandlingen 
blive supporteret af en af vores TR’er 
samt en af de kredsgeneralforsam-
lingsvalgte kritiske revisorer.  

 Som kontrol holdes afgivne stemmer 
op mod antal stemmeberettigede, ak-
tive på platformen ved afstemningens 
start.  

  
11. Kredsens konsulent udformer et be-

slutningsreferat, som efterfølgende 
lægges på kredsens hjemmeside. 
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 3. Beretning 
 

 

Corona-kvaler 

• Et vanvittigt år 

• Omstillings-

parathed og anerkendelse 

• Kredsens indflydelse og medvirken 

 

Endelig egentlig aftale 

• Kernen i A20 

• Lokale arbejdstidsforhandlinger 

• Perspektiver, ståsteder og fælles mål 

• Den økonomiske ramme 

• Viborgaftalen – forskellige i fælles-

skab 

• En klar ramme med fokus på dialog, 

tillid og samarbejde           

   
 

OK21 – bedre end frygtet 

• Ny formand godt fra start 

• Realløns-forbedringer 

• Seniorpolitik, arbejdsmiljø, sorgorlov 

og forbedret gruppelivsforsikring 

 

    
 

 

Individuel medlemsrådgivning 

• Ondt i arbejdslivet – hjælp til fore-

byggelse og håndtering  

• Længerevarende sygdom  

• Arbejdsskader 

• Uønsket afsked og overtallighed 

• Løn 

• Barselsrådgivning o. m. a.    

  
 

Kreds og kommune 

• Fremtidens folkeskole – Indhold (og 

struktur)? 

• Bjerringbroskolerne 

• ASF-afdelingerne 

• Kommunalvalget 2021  

 

Kredsens arbejde i øvrigt 

• FH Skive-Viborg etableret 

• Grøn omstilling på vej 

• Medlemsaktiviteter på hold 

   
 

Afslutning 



4. Regnskab for foreningen 
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Regnskab for Særlig Fond 
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Side 13 Viborg Lærerkreds - Generalforsamling 2021 



Side 14 Viborg Lærerkreds - Generalforsamling 2021 

 



5. Indkomne forslag 
 

Der er ikke indkommet forslag 
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6. Fastsættelse af ydelser til 

styrelsesmedlemmer og ud-

gifter til lønnet personale 

m.v. 
 

Honorarer m.v. 

Til formanden ydes et honorar, der fast-

sættes som differencen mellem forman-

dens aktuelle løn som lærer og lønniveau-

et for en fuldtidsansat konsulent på 

sluttrin i henhold til overenskomsten mel-

lem SAKS og PDK. 

Eventuelt løntillæg for at varetage fælles-

tillidsrepræsentantfunktionen modregnes i 

honoraret. 

Til næstformanden ydes et honorar, der 

udgør differencen mellem næstforman-

dens aktuelle løn som lærer og lønniveau-

et som en fuldtidsansat konsulent med 

indplacering på trin 1 i henhold til over-

enskomsten mellem SAKS og PDK. 

Eventuelt løntillæg for at varetage fælles-

tillidsrepræsentantfunktionen modregnes i 

honoraret. 

Kredsstyrelsesmedlemmerne ydes et ho-

norar på 5.000 kr. årligt (31/3-2000) og til-

bydes et abonnement på Viborg Stifts Fol-

keblad (e-avis), og som arbejdsredskab 

stilles der en iPad til rådighed. 

Derudover dækker kredsen udgifter til for-

tæring m.v. i forbindelse med kurser, mø-

der og kongres. 

 

Frikøb årligt (nettoarbejdstimer)  

Formand og FTR  1676 timer 

Næstformand og FTR  1676 timer  

Kredsstyrelsesmedlem 230 timer (x 3)

Kasserer    80 timer  

Div. frikøb (kørsel e.l.)  205 timer 

I alt:     4327 timer 

 

Fradrag for FTR  1676 timer  

Fradrag for H-MED  100 timer 

Samlet frikøb   2551 timer 

 

Udgifter til lønnet personale  

Kredsstyrelsen foreslår følgende omfang  

af lønnet personale: 

at der beskæftiges 1 fuldtidsansat konsu-

lent 

at der beskæftiges 1 HK-sekretær med en 

ansættelsesgrad på 48,6 % 

at der afsættes et beløb til  rengøring på 

kontoret i fornødent omfang 

at der afsættes et beløb til pedelservice,  

hvor udgiften afholdes af Særlig Fond 



Side 16 Viborg Lærerkreds - Generalforsamling 2021 

 7. Budget og fastsættelse af 

kontingent 
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Forslag til kontingent 

1. Fraktion 1 – 2 (lærere og børnehave-

klasseledere) pr. måned:  

 Kontingent til DLF:   213 kr.  

 Kredskontingent:   232 kr.  

 I alt pr. måned.:   445 kr. 

 

2. Fraktion 4 (pensionerede medlem-

mer) pr. år:  

 Kontingent til DLF:   852 kr.  

 Kredskontingent:   492 kr.  

 I alt pr. år:    1344 kr.  

 

 

3. Fraktion 6 (særlige medlemmer) pr. 

måned:  

 Kontingent til DLF:   94 kr.  

 Kredskontingent:   56 kr.  

 I alt pr. måned:   150 kr. 
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9. Eventuelt 


