
1 
 

 

Favrskov Lærerforening 
afholder 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

TORSDAG DEN 18. MARTS 2021 KL. 19:00 
Link fås via tilmelding til 137@dlf.org eller din tillidsrepræsentant  

 
 

Program:  
 
Velkomst  
 
Ordinær generalforsamling 
 
 Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent  
2. Beretning  
3. Regnskab  
4. Indkomne forslag  
5. Budget og fastsættelse af kontingent  
6. Fastsættelse af vederlag  
7. Eventuelt 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:137@dlf.org
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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. 



3 
 

Skriftlig beretning 2021 
 

Lokalaftale 
 
Gældende fra 24.09.19. Aftalen er grundlaget for planlægning af skoleåret 20/21.  
Vores arbejde i 2020 har handlet om at forbedre lokalaftale og tilpasse den til A20. 
 
Et væsentligt punkt i lokalaftalen var at finde mere tid til forberedelse ved at have fokus på kerneopgaven. 
Skolechef, Anne Lybecker, og Rikke Harboe, formand for Favrskov Lærerforening, var på besøg i LMU’erne i 
starten af året for at høre om dette arbejde. Det var en god, men svær proces de fleste steder, og vi må se i 
øjnene, at lokalaftalen ikke har givet den enkelte lærer væsentligt mere tid til forberedelse.  
 
I lokalaftalen var der aftalt, at der skulle afholdes en kursusrække med forskellige temaer, for alle 
nyuddannede lærere i Favrskov Kommune. Disse blev desværre aflyst pga. Corona situationen. Vi ser frem 
til at de genoptages. 
 
Kredsstyrelsen har gennemgået alle opgaveoversigter og kan se, at det tilstræbte gennemsnit på 750 
undervisningstimer i normperioden på de enkelte skoler overholdes, og præcisering af indhold for timer ud 
over 750 timer for den enkelte lærer/ 805 timer for børnehaveklasseleder også tilstræbes. 

 

A20 
 
Kredsstyrelsen anbefalede at stemme ja til A20 aftalen, ud fra ønsket om en aftale i stedet for en fortsat 
LOV 409. Vi ønsker at fortsætte i samarbejdssporet mellem KL og DLF, og ser forbedringer og sikringer med 
A20, selvom meget skal forhandles og aftales på kredsniveau og på den enkelte skole. 
Aftalen blev på landsplan vedtaget med 67,2 % ja og 32,8 % nej, med en stemmeprocent på 77,8 %.  
I Favrskov kom stemmeprocenten op på 81,1 % - 75,3 % stemte ja, mens 24,7 % stemte nej. Enkelte skoler 
nående en stemmeprocent på 100 %, og flere skoler nåede op på en stemmeprocent over 90 %. Favrskov 
Lærerforening havde blandt skolerne en konkurrence for at få en høj stemmeprocent. 
Kredsstyrelsen har siden aftalen blev vedtaget, været i tæt kontakt med forvaltning og politikere om, 
hvordan vi udmønter aftalen lokalt. Kredsstyrelsen kan se mange muligheder i, at A20 kan styrke og 
forbedre vores lokalaftale.  

 

Inkluderende fællesskaber 
 
Vi læste forslaget fra byrådet i starten af året og så nogle problematikker omkring den ændrede 
inklusionstilgang. Kernen i forslaget er, at det enkelte barn skal have et skoletilbud i lokalmiljøet. Vi er enige 
i værdigrundlaget, men der er mange problematikker forbundet med det. En af vores væsentligste anker er 
den manglende ressourcetildeling. 
 
For at få større indsigt i forslagets konsekvenser kontaktede vi handicaprådet og andre interessenter. Disse 
har vi haft gode og konstruktive dialoger med. Vi har ligeledes haft møder med udvalgte politikere og 
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forvaltningen. Vi har besøgt alle speciallærere og TRere på de skoler, der har specialklasser. Vi har 
endvidere søgt agtindsigt i, og set de indkomne høringssvar til forvaltningens udspil. 
Efterfølgende påbegyndte vi en proces for at påvirke forvaltningens udspil og processen omkring de 
inkluderende fællesskaber. Favrskov Lærerforening har aktivt spillet en rolle, både på det formelle og 
uformelle plan med møder og kontakter til politikerne. Favrskov Lærerforening ansøgte midler til budget 
2021-23 på 7 mio. kr. til inkluderende fællesskaber. 
Vi mener, vi har været med til at præge politikerne, så det endelige budgetforlig indeholder 8 mio. kr. 
ekstra til skolerne, i stedet for det oprindelige udspil på 1,2 mio. kr. (Herudover får skolerne 4,6 mio. kr. via 
finanslovsmidlerne).  
 
Vi følger arbejdet med inkluderende fællesskaber tæt, herunder hvor mange ekstra lærerstillinger der 
kommer, samt hvordan arbejdsmiljøet bliver påvirket af arbejdet med de inkluderende fællesskaber. Vi vil 
være i tæt kontakt med de tillidsvalgte på skolerne, for at følge udviklingen med fokus på arbejdsmiljøet. 
 

Fraktion 4. 
 
Sidste år overtog Lotte hvervet som kredsens repræsentant i Fraktion 4-udvalget. Udvalget består ud over 
et kredsstyrelsesmedlem af tre pensionister. Vi har mødtes en enkelt gang for at aftale kommende 
aktiviteter. 
Udvalget havde besluttet at deltage i nytårskoncerten i Aarhus Musikhus i begyndelsen af 2020. 
Arrangementet bød forud for koncerten på en lettere spisning. Som sædvanlig var der god tilslutning, og 
det var et dejligt arrangement. 
Udvalget havde intention om en forårstur til Bidstrup Gods. Det var imidlertid vanskeligt at komme i 
kontakt med godset, hvorfor denne aktivitet måtte sættes i bero. Der kom også en pandemi i vejen. 
Næste arrangement var julefrokosten. Selv om alt så lyst ud i planlægningsfasen, blev det dog tydeligt for 
alle, at med stigende smittetal, var det ikke muligt at gennemføre et socialt arrangement af den karakter. Vi 
har derfor besluttet at udskyde, til vi engang må mødes igen og så holde en lille ”fest”. 
Samme skæbne led dette års nytårskoncert. Til det sidste håbede vi på gennemførelse, men nye 
restriktioner betød, at Musikhuset aflyste, så vi fik vores penge retur. 
Alt i alt har 2020 været et år, hvor det ikke har været muligt med sociale arrangementer, så vi er sikker på, 
alle føler et afsavn og et behov for snart at samles igen. I skrivende stund er vi i venteposition, vi venter 
sikkert alle på, at det bliver vores tur i køen til en vaccination. 
 

Corona: 
 
Vores første arbejdsmæssige møde med Coronavirussen var i det tidlige forår 2020. På pressemødet d. 11. 
marts lukkede statsministeren ned - skolebørnene fra 6. til 9. klasse skulle have hjemmeundervisning, og 
der var tale om nødundervisning for alle. Restriktioner med håndvask, afspritning og afstand blev de 
væsentligste retningslinjer for alle.  
Der var ingen, der kunne fortsætte undervisningen som hidtil. Der skulle etableres nye hold i klasserne, 
udearealer skulle opmærkes, adgangsforhold, toiletter og håndvaske fordeles mellem eleverne. 
Bemandingen af ”undervisningen” skulle fordeles på så få som muligt, og eleverne fik at vide, hvem de 
måtte lege med. Hjemme sad de lidt større elever nu foran computeren. Lærerne skulle gentænke deres 
undervisning, så den blev digital. Udfordringer med netforbindelser, computere, weblink og manglende 
fysiske materialer satte lærerne på prøve. Hvordan kan man levere kvalitativ undervisning, når relationerne 
til eleverne skal foregå gennem et skærmbillede! Udfordringerne både ved fysisk tilstedeværelse og 
netbaseret undervisning fandt dog langsomt sit leje. 
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Lærerne og børnehaveklasselederne ydede en stor indsats. Alle forsøgte at gennemføre en 
nødundervisning, som gav mening. Vi forsøgte at tage de mangeartede opgaver, som lærerjobbet består i, 
med ind i de ændrede rammer. Som en af de meget få kommuner i landet, blev ansatte i kommunen bedt 
om, at afholde fem 6. ferieuge-dage, seniordage, omsorgsdage m.v. mens vi nødunderviste. Dette var vi 
uenige i – og efter dialog med forvaltningen – blev udmeldingen mere pragmatisk, og der blev fundet 
løsninger lokalt. Vi var i hyppig dialog med forvaltningen om både rengøring (herunder vedholdent italesat 
behovet for ’midtvejs’ rengøring i løbet af skoledagen) og værnemidler.  
Samfundet og skolen lukkede langsomt op igen. Efterfølgende kan vi konstatere, at den positive effekt af 
alle restriktionerne var, at hygiejneniveauet på skolerne generelt er hævet blandt børn og voksne. Vi vasker 
stadig hænder og spritter af. Vi holder stadig afstand i frikvarterene, men på et punkt kan omgivelserne 
ikke følge med - rengøringen på skolerne.  
 
Tryghed på arbejdspladsen har fyldt meget for os i 2020 – mere end nogensinde.  Pandemien har gjort 
noget ved os alle, og vi skal i større grad passe på os selv og hinanden.  
 
Vi har derudover arbejdet for:  
-hyppig og grundigere rengøring  
-forårets løsninger med vaske/telte og andre foranstaltninger gøres permanente og laves ’ordentligt’ 
-værnemidler, der holder og er tilgængelig  
 
Heldigvis har vores kommunaldirektør også været opsat på at ansatte skal have de værnemidler, der skal 
til. Vi animerer ligeledes til høj grad af medarbejder inddragelse i beslutningerne ude på skolerne. 
Året blev afsluttet med endnu en nedlukning. Denne gang for alle.  

 
Fagbevægelsens hovedorganisation - FH 
 
Hvad er FH: 
Den 13/4 2018 blev LO og FTF (DLF var tidligere en del af FTF) fusioneret til Fagbevægelsens 
Hovedorganisation (FH). FH er Danmarks største og stærkeste faglige fællesskab. FH repræsenterer en lang 
række faglige organisationer med tilsammen 1,3 millioner medlemmer. 
 
FH arbejder for: 
At du har ret til et trygt og sikkert job, med en løn, du kan forsørge dig selv og din familie for.  
At du har gode muligheder for at uddanne dig.  
At skolerne leverer en ordentlig undervisning. 
At du kan få en praktikplads. 
At du kan få et job, når du skal ud på arbejdsmarkedet. 
At du kan efteruddanne dig hele livet, så du kan få nye og bedre job. 
At du kan beholde dit job og ikke bliver udkonkurreret af udenlandske lønmodtagere, der bliver underbetalt 
af deres arbejdsgiver. 
At du kan få dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse og fx bliver fyret eller lige er færdiguddannet 
 
FH Østjylland: 
Der er etableret 17 FH sektioner i Danmark. Favrskov er sammen med Randers, Djursland og Silkeborg med 
i FH sektion Østjylland. 
 
FH lokalt: 
Favrskov Lærerforening vil være en del af den lokale enhed, som er ved at blive etableret i Favrskov 
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 

 

 

       Budget ej revideret 

    2020  2019  2021  2020 

Note   kr.  kr.  tkr.  tkr. 
   

  Kontingenter   1.786.775  1.775.913  1.794  1.807

  Formueadministration af Særlig fond   25.000  25.000  25  25

  Renteindtægter  -3.347  2.492  -4  2

  Kursregulering værdipapirer  -1.239  -1.182  0  0

  AKUT fond, kursusansvarlig og del af  

  frikøb for TR  212.056  199.814  170  150

  Diverse  0  0  0  0

  Indtægter i alt   2.019.245  2.002.037  1.985  1.984 

  Frikøb af kredsstyrelsesmedlemmer  1.245.820  1.233.815  1.300  1.326 

Gager (funktionstillæg)  101.225  98.481  102  101 

 1 Øvrige lønomkostninger  1.000  1.000  1  1

 2 Mødeudgifter  51.101  78.206  70  76

 3 Kurser og møder  192.492  203.397  274  249

  Gaver og erkendtligheder  14.167  13.937  14  13

 4 Kontor og administration  123.701  140.824  165  141

 5 Lokaleudgifter  172.492  86.321  106  110

  Udgifter i alt   1.901.998  1.855.981  2.032  2.017 

  Årets resultat   117.247  146.056  -47  -33 

Der foreslås fordelt således: 

Hensat til frikøbsforpligtelse  4.000  36.000  0  0 

Overført til næste år  113.247  110.056  -47  -33 

   117.247  146.056  -47  -33 
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Balance 31. december  
 

 

Aktiver 

  31/12 2020  31/12 2019 

Note   kr.  kr. 

  Tilgodehavende kontingenter  0  0 

Værdipapirer  174.329  175.568 

Forudbetalt arrangement m.m.  4.590  9.657 

Tilgodehavende AKUT  212.056  0 

  Likvide beholdninger: 

  Sparekassen Kronjylland  462.821  726.685

  Lån og Spar Bank  247.026  705.067

  Sparekassen Vendsyssel  275.764  277.411

  Sydbank  0  300.383 

  Aktiver i alt  1.376.586  2.194.771 

  Aktiver vedr. Særlig Fond  2.898.155  2.894.245 

  Aktiver i alt  4.274.741  5.089.016 
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Balance 31. december  
 

 

Passiver 

  31/12 2020  31/12 2019 

Note   kr.  kr. 

 

  Egenkapital 

 

  Saldo pr. 1. januar 2020  452.461  342.405 

  Overført af årets resultat  113.247  110.056 

     

  Egenkapital i alt  565.708  452.461 

  Kapital vedrørende Særlig Fond  2.898.155  2.894.245 

 

  Gældsforpligtelser 

 6 Hensat medlemsarrangement  48.620  48.620 

 7 Hensat pensionistarrangement  17.452  0 

  Frikøbsforpligtelse for kredsstyrelsesmedlemmer  415.000  411.000 

  Aftrædelsesordning  54.000  53.000 

  Skyldige frikøb  225.305  1.213.737 

  Diverse skyldige omkostninger  50.501  15.953 

 

  Gældsforpligtelser i alt  810.878  1.742.310 

 

  Passiver i alt  4.274.741  5.089.016 
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Noter 

 

 

       Budget ej revideret 

    2020  2019  2021  2020 

    kr.  kr.  tkr.  tkr. 

1. Øvrige lønomkostninger 

Hensættelse fratrædelsesgodtgørelse  1.000  1.000  1  1 

  1.000  1.000  1  1 

 

2. Mødeudgifter 

Kørsels- og rejsegodtgørelse  47.170  70.900  65  68 

Time/dagpengegodtgørelse  3.931  7.306  5  8 

  51.101  78.206  70  76 

 

3. Kurser og møder 

Afholdt medlemsarrangement  11.882  15.000  15  15 

Pensionistarrangement  25.000  22.986  25  25 

Generalforsamling  20.517  20.735  50  25 

Kongres  8.173  18.887  20  20 

TR/KR kurser  94.506  89.010  120  125 

Fortæring  12.867  15.029  16  16 

Diverse mødeudgifter  3.102  5.248  6  6 

KSØ  16.445  16.502  17  17 

FH  0  0  5  0 

  192.492  203.397  274  249 
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Noter 

 

     Budget ej revideret 

  2020  2019  2021  2020 

    kr.  kr.  tkr.  tkr. 

4. Kontor og administration 

EDB-udgifter   10.361  8.564  12  9 

Kontorartikler  6.326  9.844  10  10 

Leasing kopimaskine  18.711  18.655  19  19 

Gebyrer og PBS-gebyr  13.526  13.230  15  13 

Telefon og bredbåndsudgifter  10.317  10.495  14  13 

Småanskaffelser  16.555  20.413  37  20 

Vedligeholdelse  3.178  9.841  10  10 

Abonnementer og bogkøb  5.999  11.388  8  8 

Forsikringer  15.482  15.086  16  15 

Revision inkl. kritiske revisorer  23.246  23.308  24  24 

Diverse  0  0  0  0 

  123.701  140.824  165  141 

 

5. Lokaleudgifter 

Husleje, el og vand  71.990  63.170  77  78 

Rengøring mm.  24.756  23.074  29  32 

Småanskaffelser og vedligeholdelse  23.250  77  0  0 

Varmepumper  52.496  0  0  0 

  172.492  86.321  106  110 

 

   31/12 2020  31/12 2019 

   kr.  kr. 

6. Hensat medlemsarrangement 

Saldo 1. januar 2020  48.620  58.129 

Hensat i året  0  0 

Anvendt  0  -9.509 

  48.620  48.620 

 

7. Hensat pensionistarrangement 

Hensat i året  17.452  0 

  17.452  0 
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Årsregnskab for Særlig Fond 

 

 

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december  

 

   2020  2019 

   kr.  kr. 

 

Huslejeindtægter  50.000  50.000 

Ejendomsskat  -1.517  -1.526 

Forsikring  -3.954  -3.954 

Vedligeholdelse  -3.888  -6.263 

   40.641  38.257 

Renter i året  2  2.981 

Kursregulering værdipapirer  -2.358  -2.248 

Formueadministration til Kredsen  -25.000  -25.000 

Revision inkl. kritiske revisorer  -9.375  -9.989 

 

Årets resultat  3.910  4.001 
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Årsregnskab for Særlig Fond 

 

 

Balance 31. december 
   31/12 2020  31/12 2019 

   kr.  kr. 

Aktiver 

Ejendom, Mågevej 14 A - anskaffelsessum  2.488.056  2.488.056 

Indestående i Sparekassen Vendsyssel  55.214  72.196 

Værdipapirer  331.635  333.993 

Tilgodehavende udlæg  23.250  0 

Aktiver i alt  2.898.155  2.894.245 

 

 

Passiver 

Egenkapital 

Saldo pr. 1. januar 2020  2.894.245  2.890.244 

Overført årets resultat  3.910  4.001 

Egenkapital i alt  2.898.155  2.894.245 

Gældsforpligtelser 

Skyldig   0  0 

Gældsforpligtelser i alt  0  0 

Passiver i alt  2.898.155  2.894.245 
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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 43 kr. lokalt + 71 kr. til DLF pr. måned i alt 114 kr. pr. måned (halvårlig opkrævning). 

 

 

 

Følg din lokale fagforening på facebook:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


