
1 
 

Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 

         

         

 

Favrskov Lærerforening 
afholder 

 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 

Kulturhuset InSide, Dalvej 1 8450 Hammel. 
TORSDAG DEN 21. MARTS 2018 KL. 17.00. 

 
Dørene er åbne fra kl. 16.30 – der vil være trekantsandwich og øl/vand til mødets 
start, og vi slutter dagen af med middag og øl/vand.  
 
 
Program: 
17.00- 17.10 Velkomst og fællessang 
 
17.10-18.15 Ordinær generalforsamling: 
 
   Dagsorden: 
  1. Valg af dirigent 
  2. Beretning 
  3. Regnskab 
  4. Indkomne forslag 
  5. Budget og fastsættelse af kontingent, og  

    fastsættelse af evt. ydelser til 
   styrelsesmedlemmer og årligt timetal til   
   sekretærhjælp     . 

  6. Eventuelt 
 
18.15-19.15 Hvor er DLF på vej hen?  

Nu har du muligheden for at møde et hovedstyrelsesmedlem -Rikke 
Gierahn, der bl.a vil fortælle om hvor DLF er på vej hen, hvilke 
udfordringer vi som forening står overfor og hvilke initiativer vi er i gang 
med.  Oplægget vil lægge op til dialog. 
 

19.15 -   Buffet med forskelligt kød, kartofler, salater og tærter Hygge med 
kolleger… 

 
Tilmeld dig gerne til din TR – senest d. 13. marts. 

 
Du kan læses kredsstyrelsens skriftlige beretning efter Forretningsorden 
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FORRETNINGSORDEN  
 
 
 
 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Dirigenten 
udpeger stemmetællere, der godkendes af forsamlingen. Styrelsens 
sekretær sørger for optagelse af referat. 

 
2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. 

 
3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk 

orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må i alle tilfælde 
rette sig efter dirigentens afgørelser. 

 
4. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan 

formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære 
ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 

 
5. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og 

forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. 
Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes 
straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan 
kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

 
6. Forslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i 

hvilken rækkefølge forslagene skal sættes til afstemning. Afstemningen 
finder sted ved afslutningen af det punkt, resolutionen/forslagene knytter 
sig til. 

 
7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Jf. dog 

vedtægternes § 15, hvorefter vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af 
de tilstedeværende medlemmer stemmer for den foreslåede ændring. 
Dette gælder såvel ved den enkelte paragraf som hele vedtægten. 
Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, 
hvis mindst 5 medlemmer forlanger det. Formanden kan dog på 
styrelsens vegne til enhver tid forlange skriftlig afstemning. 

 

8. Under forhandlingerne kan styrelsen eller 1/5 af de fremmødte 
medlemmer forlange, at debatten afbrydes for at holde et gruppemøde. 
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Skriftlig beretning 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kredsens mission: 
Favrskov Lærerforening arbejder for 

at styrke fællesskabet og sikre de 
bedste forudsætninger for et godt 

arbejdsliv 
 
 

Kredsens vision: 
Det er Favrskov Lærerforenings vision at 
være en synlig, anerkendt og troværdig 

samarbejdspartner, som søger indflydelse 
på alle områder, der vedrører 

medlemmernes arbejdsliv 
Vi arbejder for: 

 At sikre medlemmernes gode 

løn- og arbejdsvilkår 

 At finde solidariske løsninger 

 At tage hånd om det enkelte 

medlem 

 At sagsbehandlingen er af høj 

kvalitet 

 At sikre høj kvalitet i 

undervisningen 
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En næsten helt ny kredsstyrelse 
Ved generalforsamlingen 2018 valgte kredsen ny formand: Rikke Harboe Jensen, da Lasse 
Kjeldsen havde besluttet at træde tilbage. Der blev ligeledes valgt tre nye 
styrelsesmedlemmer, så der var stort behov for en ny konstituering. Anne Hansen blev valgt 
til næstformand og Jan Ovedal bibeholdt kassererposten.  Regin Øster, Aksel Madsen og 
Lotte Pedersen fik som nyvalgte forskellige ad hoc opgaver. For nuværende er Rikke frikøbt 
fuldtids, hvilket betyder, at hun er at træffe hver dag. Anne og Jan er frikøbt halvtids, mens 
Aksel, Regin og Lotte er frikøbt ca. 1 dag om ugen.   
Kredsens arbejdsopgaver: 
En af vores første opgaver var lønforhandling, som resulterede i en aftale til ikrafttrædelse 1. 
august 2018. Vi tog derefter fat på drøftelsen af, hvilke mål og visioner, vi har for 
kredsarbejdet. Resultatet blev formuleringen af mission og vision, som efterfølgende er 
drøftet med TR-gruppen. Dette skal danne baggrund for vores arbejde i fremtiden. 
Kredsstyrelsen har på det politiske niveau haft møde med formanden for Børn- og 
skoleudvalget. Begge parter er enige om, at det er vigtigt at holde kontakten.  Dialog med 
skolelederforeningen er ligeledes et vigtigt element i vores arbejdsgrundlag. 
 

Lokal lønaftale med Favrskov Kommune  
Den nyvalgte kredsstyrelses (KS) første opgave var, at forhandle en ny lokal lønaftale på 
plads med Favrskov Kommune. Den gamle aftale var blevet opsagt, da den finansierede 
centrale overenskomstbestemte tillæg med lokale lønmidler, hvilket ikke var i 
overensstemmelse med overenskomsten. 
Det er KS’s politik: 

 At der fortsat skulle være en solidarisk aftale, hvor lønmidler blev ligeligt fordelt.  

 At forsøge at få undervisningstimetallet ned ved, at der ikke længere blev afregnet 

for op til 800 undervisningstimer for alle.   

 At ingen skulle gå ned i løn, hvis de udførte samme funktioner.  

 Begrænse arbejde efter kl. 17 og i weekenderne.  

 En udvidelse af lønrammen. 

Kommunen havde et ønske om en administrativ enkel aftale vedr. ulempetillæggene. (for 
arbejde før 6 og efter 17, weekendgodtgørelse, delt tjeneste og lejrskole).  
Det blev et forløb, som kom til at strække sig over et par måneder, hvor resultatet blev en 
lønaftale, som ligger meget op af den forrige. Der er enkelte undtagelser:  

 Der afregnes for timer over 750  

 Arbejde efter kl. 17.00 skal forblive på samme niveau som i 2017/2018 gerne mindre 

Der var ikke politisk vilje til at udvide lønrammen.   
   

Kredsstyrelsens samarbejde med TR 
Kredsen afholder møder med TRérne en gang om måneden. På disse møder deler TRérne 
viden og erfaringer fra deres skoler og kredsen kommer med informationer. TRérne er aktive 
samarbejdspartner og samtidig mellemmernes stemme til kredsen. 
Kredsen afholdte TR kursus den 3/10-5/10 2018. Her blev kredsens mission og vision for det 
fremtidige arbejde drøftet. Der blev også drøftet, hvordan TRérne sammen med 
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medlemmerne kunne kvalificere dialogen forud for skolerunderne med Anne Gammelby og 
Rikke Harboe Jensen. 
 

Prøveaftale 
Kredsstyrelsen har i samarbejde med TR overvejet, om vi skulle prøve at lave 
delarbejdstidsaftaler inden for udvalgte områder. 
Det første område vi arbejdede med var prøveaftaler. Vi undersøgte og diskuterede det med 
TR-gruppen og konklusionen var:   
At mange skoler har velfungerende rammer for prøveaftaler og samlet set finder vi ikke 
behov for at indgå en delaftale på nuværende tidspunkt. 
Vi opfordrede til, at man får lavet retningslinjer via LMU.   
Vi mener forsat, at en prøveaftale er en naturlig del af en arbejdstidsaftale.   
     

Arbejdsmiljø 
Den 26/11 2018 havde vi inviteret AMRérne til møde på kredskontoret. Der blev informeret 
og diskuteret forskellige emner: Modtagelse af nyuddannede lærere, registrering af vold og 
trusler samt stress. 
 
Hver skole fik udleveret et eller flere brætspil, udarbejdet af DLF. 
Spillet er et dialogspil, som sætter fokus på arbejdsmiljøet. Med spillet får man startet en 
dialog om, hvordan man styrker arbejdsmiljøet. 
Målet er at få aftalt handlinger både på det, som skal bevares, og det som skal forbedres. 
Det er med fordel TRIOén (TR, AMR og ledelsen) der står for processen. 
Spillet kan bl.a. spilles på en pædagogisk aften, hvor arbejdsmiljøet er i fokus eller anvendes 
på et faglig klub møde.  
 
Arbejdsliv bliver et vigtigt tema for den nye hovedorganisation (FH) Hele år 2019 bliver et 
arbejdsmiljøår. 
 

Medlemsaktiviteter 
OK18: 
Afstemningsresultatet i forbindelse med OK18 var et klart ja. Også i Favrskov kredsen. Med 
en samlet stemmeprocent på 82,4 % i kreds 137, stemte 80,2% ja og 19,8 % nej. 
Kredsstyrelsen og de lokale TR opfordrede alle til at bruge deres stemme.  En lokal 
stemmeprocent på over 90 % udløste kage til medlemmerne på skolen. Tungelundskolen, 
Lilleåskolen, Hadsten Skole, Linjeskolen og Korsholm Skole nåede dette, og fik kage, som 
vores nye formand, Rikke, var rundt med i starten af juni 2018. 
Lærerens dag: 
Traditionen tro blev FN’s internationale dag ”World Teacher’s Day ”, den 5.9.18 fejret lokalt i 
Favrskov. Kredsstyrelsen donerede 500 kr. til Oxfam IBIS internationale arbejde for 
uddannelse af lærere i SydSudan. Desuden var der, via TR’erne, en hilsen og chokolade til 
alle medlemmer på skolerne, som en anderkendelse af det store arbejde, der gøres for den 
enkelte elev og for samfundets udvikling. 
Løntjek - ”Er du OK?” kampagne: 
Ved den årligt tilbagevendende løntjekkampagne ”Er du OK?” i uge 46, valgte kredsstyrelsen 
at besøge tre skoler; Rønbækskolen, Præstemarkskolen og Østervangskolen den 
12.november. Formålet var at tjekke lønsedler, i samarbejde med den lokale TR og komme i 
dialog med medlemmerne. Næste år bliver løntjekket på tre andre skoler. 
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Hvad skal vi med skolen? 
Den 27/9 havde Favrskov Lærerforening og Skolelederforeningen i samarbejde inviteret alle, 
med interesse for folkeskolen i Favrskov, til debat og oplæg i Inside i Hammel.  
Lejf Moos indledte med et oplæg om paradigmerne i dagens folkeskole. 
 
Nogle af de spørgsmål, der blev debateret var: 
Kan læringsmålstyringen udvikle og støtte en skole og en undervisning, hvor demokratisk 
dannelse er central? 
Hvad mener vi i det hele taget med demokratisk dannelse? 
Hvorfor er der så stor forskel på uddannelsespolitikken og uddannelsespraksis i disse år? 
 
Salen kunne stille spørgsmål til panelet. I panelet sad: 
Lejf Moos (Lektor emeritus ved DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse)  
Peter Jeppesen (skolebestyrelsesformand på Korsholm Skole)   
Birgit Liin (formand for Børne- og Skoleudvalget) 
René Guldbrandsen (formand for Skolelederforeningen) 
Rikke Harboe Jensen (Kredsformand) 
 
Kredsstyrelsen og skolelederforeningen overvejer et opfølgende møde. 
 

Dialogmøde på skolerne – i ’NY START’ – ånden 
Anne Lybecker (skolechef)og Rikke Harboe er i november - februar på en runde til alle 13 
skoler for at høre medlemmerne om, hvad der fremmer og hindrer kvaliteten i 
undervisningen samt den professionelle kapital. Dette giver alle medlemmer mulighed for at 
bliver hørt og komme til orde. Formålet med denne dialogrunde er, at få et fælles indblik i 
skolernes hverdagsudfordringer og succeser, samt danne grundlag for et kvalitetsløft og 
muligvis en lokalaftale. 
 

Fraktion 4 arrangementer. 
Året blev traditionen tro skudt i gang med en nytårskoncert i Musikhuset med Århus 
Symfoniorkester d. 12. januar. 
30. april blev der afholdt årsmøde. Her plejer at være et lille arrangement forud for årsmøde, 
men i 2018 måtte dette aflyses pga. vejret. På årsmøde udveksles der bl.a. ideer til 
aktiviteter, og nye interesserede til at planlægge ture er altid velkomne. I øjeblikket består 
aktivitetsudvalget af Steen Jessen, Claus Ole Madsen, Carsten Laursen og Jette Kirketerp 
Steensgaard. D. 19. september var bussen klar igen. Denne gang kørte den nordpå til 
Vildmosen. Her var der rundvisning, med håb om at se elge.  
Som noget nyt sluttede vi året af med julefrokost d. 28. november, med mad fra 
Rønbækskolens bod og musik af spillemænd fra Randers. 
Er du interesseret i at være med i aktivitetsudvalget, så ring eller skriv til Rikke på 
rhje@dlf.org. 

 
 
Du har som medlem mulighed for at følge os på facebook.  Favrskov 
lærerforening 

  

mailto:rhje@dlf.org
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ÅRSRAPPORT 2018 
 

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 

 

 

       Budget ej revideret 

    2018  2017  2019  2018 

Note   kr.  kr.  tkr.  tkr. 
   

  Kontingenter   1.739.084  1.692.176  1.807  1.763 

  Formueadministration af Særlig fond   25.000  25.000  25  25 

  Renteindtægter  4.580  5.111  4  4 

  Kursregulering værdipapirer  -1.702  1.045  0  0 

  AKUT fond, kursusansvarlig og del af  
  frikøb for TR  194.017  149.257  150  150 

  Diverse  0  0  0  0 

  Indtægter i alt   1.960.979  1.872.589  1.986  1.942 
 

  Frikøb af kredsstyrelsesmedlemmer  1.202.820  1.245.369  1.299  1.313 

Gager (funktionstillæg)  97.141  242.675  100  97 

 1 Øvrige lønomkostninger  11.580  21.216  1  12 

 2 Mødeudgifter  54.332  66.708  67  73 

 3 Kurser og møder  210.199  172.813  249  227 

  Gaver og erkendtligheder  12.738  11.695  12  12 

 4 Kontor og administration  114.265  123.247  139  126 

 5 Lokaleudgifter  114.354  120.752  111  107 

  Udgifter i alt   1.817.429  2.004.475  1.978  1.967 
 

  Årets resultat   143.550  -131.886  8  -25 
 

Der foreslås fordelt således: 

Overført til næste år  143.550  -131.886  8  -25 

   143.550  -131.886  8  -25 
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Balance 31. december  
 

Aktiver 

  31/12 2018  31/12 2017 

Note   kr.  kr. 

  Tilgodehavende kontingenter  0  0 

Værdipapirer  176.750  178.452 

Forudbetalt arrangement m.m.  9.546  27.323 

 

  Likvide beholdninger: 

  Sparekassen Kronjylland  426.685  451.685 

  Lån og Spar Bank  678.853  536.290 

  Sparekassen Vendsyssel  276.344  274.232 

  Sydbank  500.535  400.537 

  Likvide beholdninger i alt  1.882.417  1.662.744 

 

  Aktiver vedr. Særlig Fond  2.890.244  2.895.699 

  Aktiver i alt  4.958.957  4.764.218 

 

Balance 31. december  
 

Passiver 

  31/12 2018  31/12 2017 

Note   kr.  kr. 

 

  Egenkapital 

  Saldo pr. 1. januar 2018  198.855  330.741 

  Overført af årets resultat  143.550  -131.886 

     

  Egenkapital i alt  342.405  198.855 

 

  Kapital vedrørende Særlig Fond  2.890.244  2.895.699 

  Gældsforpligtelser 

 6 Hensat medlemsarrangement  58.129  25.989 

  Frikøbsforpligtelse for kredsstyrelsesmedlemmer  375.000  375.000 

  Aftrædelsesordning  52.000  107.000 

  Skyldige frikøb  1.224.912  1.120.679 

  Diverse skyldige omkostninger  16.267  40.996 

 

  Gældsforpligtelser i alt  1.726.308  1.669.664 

 
          Passiver i alt                                                                                4.958.957     4.764.218 
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Noter 

 

     Budget ej revideret 

    2018  2017  2019  2018 

    kr.  kr.  tkr.  tkr. 

1. Øvrige lønomkostninger 

Lønsumsafgifter  0  2.234  0  0 

Pensionsbidrag  0  5.563  0  0 

ATP og uddannelsesfond  -420  1.419  0  0 

Hensættelse fratrædelsesgodtgørelse  12.000  12.000  1  12 

  11.580  21.216  1  12 

2. Mødeudgifter 

Kørsels- og rejsegodtgørelse  47.080  59.752  58  65 

Time/dagpengegodtgørelse  7.252  6.956  9  8 

  54.332  66.708  67  73 

3. Kurser og møder 

Afholdt medlemsarrangement  0  4.715  15  5 

Pensionistarrangement  23.643  14.632  25  24 

Generalforsamling  37.164  22.519  25  22 

Kongres  7.966  12.814  20  20 

TR/KR kurser  107.039  80.152  125  115 

Fortæring  16.506  18.893  17  18 

Diverse mødeudgifter  3.742  5.280  6  8 

KSØ  14.139  13.808  16  15 

  210.199  172.813  249  227 

   

4. Kontor og administration 

EDB-udgifter   7.168  8.202  8  8 

Kontorartikler  4.318  10.943  10  8 

Leasing kopimaskine  18.628  20.101  19  19 

Gebyrer og PBS-gebyr  11.808  11.245  13  12 

Telefon og bredbåndsudgifter  11.231  12.152  13  15 

Småanskaffelser  9.685  4.258  20  8 

Vedligeholdelse  6.872  13.147  10  10 

Abonnementer og bogkøb  7.372  6.810  8  8 

Forsikringer  14.563  14.101  15  15 

Revision inkl. kritiske revisorer  22.620  22.288  23  23 

Diverse  0  0  0  0 

  114.265  123.247  139  126 
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Lokaleudgifter 

Husleje, el og vand  87.357  92.271  78  74 

Rengøring mm.  26.748  28.028  33  31 

Småanskaffelser og vedligeholdelse  249  453  0  2 

  114.354  120.752  111  107 

 

    

6. Hensat medlemsarrangement 

Saldo 1. januar 2018  25.989 

Tilskud  50.000 

Anvendt  -17.860 

  58.129 

 

 

Årsregnskab for Særlig Fond 

 

 

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december  

 

   2018  2017 

   kr.  kr. 

 

Huslejeindtægter  50.000  50.000 

Ejendomsskat  -1.534  -1.540 

Forsikring  -3.954  -3.957 

Vedligeholdelse  -5.133  -3.079 

   39.379  41.424 

Renter i året  4.968  4.968 

Kursregulering værdipapirer  -3.239  2.981 

Formueadministration til Kredsen  -25.000  -25.000 

Revision inkl. kritiske revisorer  -9.695  -9.552 

Konfliktomkostninger (fællesmøde)  -11.868  0 

 

Årets resultat  -5.455  14.821 
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Årsregnskab for Særlig Fond 

Balance 31. december 

   31/12 2018  31/12 2017 

   kr.  kr. 

Aktiver 

 

Ejendom, Mågevej 14 A - anskaffelsessum  2.488.056  2.488.056 

Indestående i Sparekassen Vendsyssel  65.947  68.163 

Værdipapirer  336.241  339.480 

 

Aktiver i alt  2.890.244  2.895.699 

 

Passiver 

Egenkapital 

 

Saldo pr. 1. januar 2018  2.895.699  2.880.878 

Overført årets resultat  -5.455  14.821 

 

Egenkapital i alt  2.890.244  2.895.699 

 

Gældsforpligtelser 

 

Skyldig   0  0 

 

Gældsforpligtelser i alt  0  0 

 

Passiver i alt  2.890.244  2.895.699 

 

 
Fastsættelse af vederlag  
 
Kredsstyrelsen foreslår uændrede vederlag:  
Frikøbstimer til kredsstyrelsen på 4585 timer inkl. ferie, men ekskl. evt. aldersreduktion.  
Formandshonorar svarende til 7 løntrin (løntrin 42-49) 
Kørselsgodtgørelse og time- dagpenge efter statens regler. 
 
 
Kontingent: 
 
Kontingentet fastsættes som følger: 
 
Fraktion 1 – 2: 1/1 – 31/12  254 kr. lokalt + 213 kr. til  DLF, pr. måned i alt 467 kr. pr. måned 
(opkræves kvartalsvis). 
 
Fraktion 4:  1/1 – 31/12 114 kr. pr. måned (halvårlig opkrævning, inkl. kontingent til DLF)  


