
 

Referat af generalforsamling d. 28. marts 2006 i Hammel  

  

95 stemmeberettigede medlemmer + 3 indbudte gæster deltog i generalforsamlingen.  

Jan Ovedal  bød velkommen til medlemmer og inviterede gæster.  

Jørgen Lykkeskjold  blev valgt som dirigent.  

6 stemmetællere valgt.  

Den foreslåede forretningsordenen blev godkendt.  

Jan Ovedal orienterede om baggrunden for kredsomlægningen, bl.a. om det forberedende udvalgs arbejde. 

Forslag:  

Vedtægter: Jan Ovedal fremlagde forslaget til vedtægter med rettelser til: 

§ 8. Valgprocedure 

§ 16. Vedtagelse og ikrafttræden.  

Spørgsmål fra Steen Jessen vedr. valgprocedure  

Christian Poulsen fremlagde vedtægtsforslag for særlig fond.  

Vedtægterne med ændringsforslag vedtaget (se vedtægter her)  

Erling Andersen fremlagde et forslag til generalforsamlingsbeslutning. Forslaget blev vedtaget (se vedtagelse 
nederst) 

Budget herunder fastsættelse af kredskontingent og vederlag .  

Christian Poulsen fremlagde forslag om samlet frikøb på 4.400 timer om året. Christian redegjorde for forslag 
om formandshonorar og funktionstillæg til øvrige kredsstyrelsesmedlemmer. 

Peer Bojer (UU) fremlagde et forslag om at ansætte konsulenter i overgangsperioden. Der blev særligt peget på 
nuværende formand i kreds 137. 

Helle Froberg redegjorde for, at der er afsat et beløb på op til 75.000 kr., bl.a. til ansættelse af konsulenter i en 
overgangsperiode. 

Lise Skibsted (TR Rønbækskolen) var imod, at der skulle afsættes 80.000 kr. som formandshonorar. 

Ole Rønsbo (Søndervangskolen) tilsluttede sig dette synspunkt. 

Steen Jessen (Skovvangskolen) gik ind for det foreslåede formandshonorar.  

Peer Bojer ændrede sit forslag til at kredsstyrelsen pålægges at købe konsulentbistand efter behov for op til 
75.000 kr. i en overgangsperiode. Vedtaget uden afstemning.  

Afstemning om forslag om at sætte formandshonorar til 0 kr. Forslaget blev nedstemt.  

Christian Poulsen redegjorde for budgetforslaget. 

Torben ? fremkom med ønske om medlemsaktiviteter.  
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Hanna Hartlev ville gerne vide, hvor mange penge, de enkelte kredse har bidraget med. 

Christian Poulsen svarede og redegjorde for, at pengene fra de gamle kredse går til Favrskov Lærerforenings 
kasse.  

Budget vedtaget med et kontingent på 215 kr. pr. måned for almindelige medlemmer og 30 kr.pr. måned for 
pensionister.  

Valg:  

Dirigenten redegjorde for valgmetoderne. 

Steen Jessen påpegede, at et lille flertal kan sætte sig på begge delegeretposter, hvis de delegerede vælges en 
ad gangen. 

En afstemning om alternativ valgmetode blev ikke vedtaget.  

Valg af to delegerede : Lasse Kjeldsen og Jan Ovedal opstillet som kandidater.  

På vegne af Lasse oplæste Signe Storr et valgoplæg fra Lasse. 

Flere beklagede, at Lasse ikke kunne være til stede på generalforsamlingen.  

Lasse og Jan valgt som delegerede uden modkandidate r.  

Valg af formand: Lasse valgt uden modkandidater.  

Opstillede kandidater til kredsstyrelsen : 

Christian Poulsen, Ulstrup skole 
Per Kristensen, Søndervangskolen 
Mette Rabæk, Søndervangskolen 
Erling Andersen, Haldum-Hinnerup skolen 
Rikke Marie Thomasen, Østervangskolen 
Henrik Mikkelsen, Ulstrup skole 
Birthe Linnet, Haldum-Hinnerup skolen  

Alle kandidater præsenterede sig før den skriftlige afstemning.  

Stemmetal:  
Erling Andersen                                          231 stemmer (valgt) 
Mette Rabæk                                            195 stemmer (valgt) 
Christian Poulsen                                       192 stemmer (valgt) 
Per Kristensen                                           185 stemmer (valgt) 
Rikke Marie Thomasen                              142 stemmer 
Birthe Linnet                                              142 stemmer 
Henrik Mikkelsen                                      88 stemmer 

Omvalg om den sidste plads i kredsstyrelsen:  

Birthe Linnet   91 stemmer (valgt) 
Rikke Thomasen                  84 stemmer  

Valg af suppleanter til delegerede:  

Christian Poulsen valgt som 1. suppleant uden afstemning 

Erling Andersen valgt som 2. suppleant uden afstemning  

Valg af suppleanter til kredsstyrelsen:  

Henrik Mikkelsen                 105 stemmer (valgt som 2. suppleant)         

Rikke Thomasen                  145 stemmer (valgt som 1. suppleant) 
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Lise Skibsted                       32 stemmer 

Ole Rønsbo                          78 stemmer (valgt som 3. suppleant)  

Valg af revisorer:  

Helle Froberg 

Annie Fjelrad  

Valg af revisorsuppleant:  

Steen Jessen 

Eventuelt:   

Jan Ovedal takkede dirigenten for en god gennemførelse af generalforsamlingen.  

Efterfølgende konstituerede kredsstyrelsen sig som følger:  

Lasse Kjeldsen, formand  

Jan Ovedal, næstformand  

Christian Poulsen, kasserer  
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GENERALFORSAMLINGSBESLUTNING 

Medlemmer af Favrskov Lærerforening forsamlet til generalforsamling den 28. 
marts 2006 i Hammel pålægger kredsstyrelsen at sikre:  

·       at der, som optakt til forhandling med Favrskov Kommune, udarbejdes forslag 
til lokale aftaler vedr. arbejdstid og løn  

·       at medlemmer og tillidsrepræsentanter inddrages i processen  

Generalforsamlingen pålægger desuden kredsstyrelsen at sikre, at sagsbehandling 
og rådgivning af medlemmer og tillidsrepræsentanter får en høj prioritet i det 
fremtidige arbejde. 

Redigeret af Erling Andersen d. 2. april 2006 
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