
 

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling den 10. marts 2022  

 

1. Valg af dirigent 

Kredsformand Niels Jørgen Jensen, Silkeborg 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 der stillet flere spørgsmål til skolestruktur og et enkelt spørgsmål til 

koordinatortillæg.  

Beretning blev godkendt enstemmigt. 

 

4. Regnskab 

Kasserer Anni Østergaard Bleicken fremlagde regnskabet. Regnskabet bærer præg af Corona-nedlukninger. 

Kontingent er lidt lavere end budgetteret, da der har været flere udmeldelser på alle fraktioner. Kursus- og 

mødeomkostninger afviger meget fra det budgetteret, årsagen er mindre aktiviteter grundet Corona. 

Administrationsomkostninger er ikke så stor som budgetteret, da der ikke er indkøbt kontorinventar, som 

forventet. Repræsentation er højere end budgetteret, da der har været en større påskønnelse af TR. Det 

betyder, at resultatet er højere end forventet.  

Særlig Fond er kommet ud med et større underskud, da der er indkøbt en varmepumpe til kredskontoret. 

Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 

 

5. Indkomne forslag 

Kredsstyrelsesmedlem Jacob Svejstrup fremlagde ændringsforslag til kredsens vedtægter.  

Forslaget blev godkendt enstemmigt. 

 

6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og udgifter til lønnet personale m.v. 

Kasserer Anni Østergaard Bleicken fremlagde forslaget. Frikøb til formand og næstformand på 1.676 blev 

ændret til 1.680. Ligeledes blev fradrag for FTR ændret fra 1.676 til 1.680. 



Forslaget blev godkendt enstemmigt. 

 

7. Budget og fastsættelse af kontingent 

Kasserer Anni Østergaard Bleicken fremlagde budgettet. Frikøb til kredsstyrelsen er lidt højere, da Viborg 

Lærerkreds har fået en delegeret mere. Der er i 2022 budgetteret med 120.000 kr. til regulering af 

fratrædelsesordning. Under medlemsaktiviteter er der afsat 10.000 kr. til én af de etablerede 

nødhjælpsorganisationer, som opererer i Ukraine. Herudover er der budgetteret med en større 

varmeudgift, grundet stigende varmepriser. Det betyder et budgetteret underskud.  

Budget og kontingent blev godkendt enstemmigt. 

 

8. Valg jf. § 8 

Valg af formand og delegeret  

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 3 delegerede  

Anni Østergaard Bleicken, Jacob Svejstrup og Anne Halkjær Johansson blev valgt som kongresdelerede og 

kredsstyrelsesmedlemmer.  

Valg af 3 suppleanter for de delegerede  

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

Susanne Fisker blev valgt til 2. suppleant for de kongresdelegerede og 2. suppleant til kredsstyrelsen. 

Lone Roesholm blev valgt til 3. suppleant for de kongresdelegerede.  

Valg af 2 kritiske revisorer  

Henrik Lisby og Christina Madsen 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 for Viborg Lærerkreds´ pensionistforening Ingelise Bragh reklamerede for deres gode 

pensionistprogram og opfordrede til fortsat medlemskab. 

Næstformand Brian Dalsgaard opfordrede til at kontakter ham, hvis man har gode forslag til 

medlemsaktiviteter.  

 

Referent: Heidi Toft 

 

 


