Protokol over DLS’ ordinære generalforsamling den 12. marts 2018
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Kredsstyrelsen foreslog Rasmus Raun, som blev valgt enstemmigt.
2. Vedtagelse af forretningsorden
Kredsstyrelsen foreslog den udsendte forretningsorden, som blev vedtaget enstemmigt.
3. Valg af protokolførere
Kredsstyrelsen foreslog Per Dammann og Kristina Sukatus, som blev valgt enstemmigt.
4. Valg af stemmetællere
Kredsstyrelsen foreslog Kirsten Dam, Sven Reinke, Nina Mau Jensen og Daniela Brenzel. Alle fire blev valgt
enstemmigt.
5. Beretning
En lille nedgang i medlemstallet ved de aktive, en lille fremgang ved pensionisterne; i fraktion 1 352
medlemmer, i fraktion 4 247 medlemmer. Medlemstal på over 600 på dags dato.
•

Kredsen

Kredsstyrelse på syv medlemmer ned på fem, indtil nu var der ikke stemning for en ændring.
Forslag bliver fremlagt i dag. Begrundelse bl.a. besparelsen, men også at det vil være muligt, at alle
kredsstyrelsesmedlemmer kan være aktiv på kontoret, gerne med en dansk frikøbsordning. Ulempe
ved denne løsning er, at Skoleforeningen ville opkræve moms (MwSt.). Kassereren og de to
kredsstyrelsesmedlemmer skulle frikøbes, næstformanden vil muligvis fortsætte i Driftsrådet, så
problematikken ikke ville opstå. Formanden er gået på pension ved Skoleforeningen og skal dermed
ikke frikøbes.
DLF har oprettet en kommunikationsplatform (DLFInSite), der er uafhængig af arbejdsgiverens
servere. Denne vil altid kunne bruges, også hvis der opstår konflikt hhv. lockout. Log-in vil foregå
enten via CPR-nr. hhv UNI-login. Det er et system, som alle medlemmer skal bruge i fremtiden. Det
har lidt børnesygdomme endnu. Kredsen vil også bruge platformen mht. kommunikationen med
medlemmerne, fx invitationer, ”Fagligt Nyt”, m.m.
Driftsrådsoverenskomst om strukturen er blevet indgået mellem Skoleforeningen og
fagforeningerne ver.di, GEW, BUPL og DLS. Gymnasielærerne er ikke med og ville ikke være med i
denne model. Der skal opstilles en liste til driftsrådsvalg. Dette mener også DLS’
tillidsrepræsentanter, det er dog svært at finde kandidater. Der er opstillingsmøde i Tivolisalen på
CP torsdag, den 15.03. kl. 15:30. Driftsrådet skal vælges for en 4-årig periode.
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•

Fraktion 4 – pensionisterne

Pensionistudvalget er her i aften, det er Grethe Kreutzer, Orla Møller og Anders Schaltz Andersen.
Grethe Kreutzer er trådt ind efter at Jonna Raavad har trukket sig i sommers 2017. Mangfoldige
arrangementer tiltrækker mange pensionister. Pensionistudsendelser, såsom invitationer til
udflugter, m.m. sendes ud pr. mail.
Valgperioden for pensionistrepræsentationen er blevet ændret fra DLF. Fremover skal der vælges
om efteråret i lige år. Dette kræver en vedtægtsændring, som først kan behandles på næste års
generalforsamling.
•

Overenskomster

Flere forskellige kursændringer undervejs i løbet af de sidste mange måneder. Udgangspunkt i A08aftalen var til drøftelse over en meget lang periode. Dette ville dog iflg. arbejdsgiver ikke give
besparelser nok. Skoleforeningen lagde ud med, at forholdene skulle være sammenlignelige med
Danmark. Der var et ønske fra Skoleforeningens side om, at der skulle undervises 4-5 lektioner
mere pr. uge. Lærerforeningen er ikke enig i, at det bliver undervist så meget mere i Danmark.
Forskelle i opgørelse af undervisning er en udfordring. Kort før jul kom Skoleforeningen med ønsket
om en overgangsaftale for det kommende skoleår. Den vil sandsynligvis være gældende for de
næste to år. Den generelle og den specielle overenskomst er på plads. Forlængelse af den gamle
tjenestetidsaftale med et højere ugtl. undervisningstimetal, der er her opnået en fælles forståelse
for en forhøjelse af den ugtl. undervisningstid på 0,95 og at aldersreduktionen afvikles. Alle, der er
fyldt 57 den 31.07.2018 vil fortsat have krav på aldersreduktion. Aldersreduktionen er på vej ud alle
andre steder.
Argumentet for at vi ikke kan bruge den danske model er, at den ikke er opstået ved frie
forhandlinger, men ved lovindgreb. Vi ved ikke hvad der sker i forligsinstitutionen og får først
”resultatet” at vide når forligsforhandlingerne er afsluttet. Enten forlig eller strejke/lockout.
Generel ok: Saglig grund for tidsbegrænsede ansættelser (Rammeaftale i modsætning til TzBfG),
ECTS-point er der endnu ikke enighed om, lønregulering og modregning er en principsag for DLS, ny
ferielov på vej i Danmark. Der har været problemer ift. opkrævning af feriepenge – dette er blevet
løst. Forhold i forbindelse med sygdom – den danske aftale eksisterer ikke mere, så den er skrevet
ind i overenskomsten. Lægeerklæringer kan ikke længere kræves på ”livstid” og indslusning er
blevet konkretiseret. Socialt kapitel er med som en slags hensigtserklæring.
Speciel ok: Ansættelse af pensionerede lærere er nu skrevet ind i overenskomsten. Det var vigtigt
for Skoleforeningen, at pensionerede lærere ikke kan få aldersreduktion. Som timelønnede vikarer
aflønnes de fremover efter løntrin 47 i stedet for løntrin 35. 5 feriedage i stedet for 2 feriedage på
skoledage. Afvikling af ansættelsesformen forsikringspligtige lærere, gruppen vil ikke kunne lukkes
helt da der er kolleger der ikke kan optages i en privat sygekasse.
Udeståender i forhandlingerne: ECTS-point ifm. kursusdeltagelse.
Urafstemning er på vej når kredsstyrelsen beslutter det. Hvis den resulterer i et ”JA”, og
pædagogerne også siger ja, er overgangsaftalen klar til underskrift.
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•

Drøftelse og godkendelse af beretning

o Medlem: Spørgsmål omkring status til emnet inklusion mhp. reduktioner til lærere som arbejder
med I-børn, og deraf opstående talrige møder.
Niels Nielsen: De nye ting bliver ikke tilgodeset og der er ikke opnået resultater. Det er ulempen
ved at arbejde med den gamle arbejdstidsmodel. Det er svært at komme i dialog omkring emnet.
o Medlem: Er der et loft på fx mødeaktivitet? Er det en god idé at arbejde videre med en
gammel/ikke tidssvarende overenskomst?
Niels Nielsen: Der er ikke et loft, der er aftalt en akkord. Der er et større professionelt råderum i
den gamle aftale. Vi har spurgt Skoleforeningen, hvilke arbejdsopgaver der kan reduceres når der
kommer andre opgaver til. Det vil Skoleforeningen ikke svare på. Hvis det ikke er mindre af noget
andet, bliver det mindre forberedelsestid.
o Medlem: For stor forhøjelse af undervisningstimetal. I Holbæk gives der en halv times
forberedelse pr. lektion, jf. en artikel i Folkeskolens netudgave.
Niels Nielsen: Vi ligger stadig under det danske undervisningstimetal og er godt stillet i forhold til
danske forhold.
o Medlem: Vi skal ikke ønske at få rammesat vores arbejdsvilkår som i Danmark, det har ikke været
sjovt at arbejde under de forhold.
o Medlem: Har overenskomsten iht. til tysk lovgivning en eftervirkning? Hvorfor er der ikke truffet
en beslutning omkring optagelse af GL i forhandlingsfællesskabet?
Niels Nielsen: Overenskomsten kører videre indtil den indgås noget nyt. Skyldes problemer mht.
utilfredshed omkring den nye Driftsrådsstruktur.
o Medlem: ECTS point - hvor er forskellen mellem DLS og SkoFo
Niels Nielsen: Skoleforeningen ligger ved 17 timer pr. point og DLS ved 27/28 timer pr. point.
o Medlem: Godt arbejde af kredsstyrelsen, at vi holder besparelsen så lav.
o Medlem: Psykisk arbejdsmiljø - er der ikke ansat en ny medarbejder ved Skoleforeningen?
Niels Nielsen: Lars Kofoed-Jensen har lovet en undersøgelse. Der er en lov, der dog ikke udløser
sanktioner når den ikke overholdes. Niels Nielsens indtryk er, at direktøren gerne vil, men har
svært ved at få det omsat.
o Medlem: Er det rigtigt, at feriefridage ikke må lægges op ad en ferie?
Niels Nielsen: Det er ikke aftalen, men der er nogle begrænsninger, idet man ikke kan undvære
alle lærere på samme tid.
o Medlem: Skræmmende tal fra Skoleforeningen som taktik for at få os til at være taknemmelige.
Skræmmepolitik fra Skoleforeningen - også informationsmødet i november. Vi skal ikke juble over
resultatet.
Beretning godkendt enstemmigt.
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6. Regnskab
Lars Mølhave Pedersen fremlægger regnskabet. Charmeoffensiv fra DLF i form af et startmedlemskab.
Det er gået godt for udbyttet af aktierne i Tyskland. I Danmark er vi landet på +/-0. Overskud på
€ 53.000 til henlæggelser. Mht. ny investeringspolitik er vi godt på vej, der er ryddet op i antallet af
investeringer.
o Medlem: Hvem er ansvarlig for investeringspolitikken i foreningen?
Lars Mølhave Pedersen: Det er Niels Nielsen og Lars Mølhave Pedersen.
o Medlem: Er Lån og Spar blevet sagt op?
Lars Mølhave Pedersen: Den er blevet solgt i forbindelse med oprydning.
o John Windberg: Kommentar som intern revisor: Der anbefales at godkende regnskabet
•

Drøftelse og godkendelse af regnskab

Regnskab godkendt.
7. Vedtægtsændring – Nedsættelse af kredsstyrelsens størrelse
Medlem spørger ind til fordelene og ulemperne ved nedsættelse af kredsstyrelsesmedlemmerne. Niels
Nielsen giver en forklaring (jf. beretningen).
Medlem: Bliver det ikke for skrøbeligt med kun fem kredsstyrelsesmedlemmer. Forslag om ikke at
reducere antallet af kredsstyrelsesmedlemmer, men at fordele arbejdet blandt syv
kredsstyrelsesmedlemmer.
PAUSE
Kredsstyrelsen fastholder forslaget om nedsættelse af kredsstyrelsens medlemmer.
Medlem kritiserer fremgangsmåden ift. vedtægtsændringen og foreslår, at forslag og begrundelse
fremsendes i god tid.
Niels Nielsen: Det tager vi med til en anden gang vi skal have en vedtægtsændring.
Vedtægtsændringen er vedtaget.
8. Indkomne forslag – ingen
9. Budget - herunder fastsættelse af vederlag og kontingent
Budgettet ligner det fra sidste år og det medfører at kontingentet forbliver uforandret. Forandringer i
kredsstyrelsen medfører forandringer i udgifterne til personale.
•

Drøftelse og godkendelse af kontingent

Medlem: Vil opkrævning af MwSt. ifm. frikøb betyde noget for budgettet?
Niels Nielsen: Det vil have en mindre betydning, og det har vi tænkt på i og med at formanden vil
reducere sin arbejdstid og derved vil der frigøres midler.
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Budgettet er godkendt. Kontingent forbliver uforandret.
10. Valg
Niels Nielsen og Kristina Sukatus er enstemmigt valgt som kongresdelegerede.
Niels Nielsen er enstemmigt valgt som formand.
Erik Andresen er enstemmigt valgt som 1. suppleant for den 2. kongresdelegerede, Natascha Lindahl
er enstemmigt valgt som 2. suppleant for den 2. kongresdelegerede.
Kristina Sukatus er enstemmigt valgt som næstformand.
Lars Mølhave Pedersen er enstemmigt valgt som kasserer.
Valg af to kredsstyrelsesmedlemmer:
Erik Andresen, Natascha Lindahl og Carina Lodberg stiller op til kredsstyrelsen:
56 stemmesedler afleveret
Erik Andresen 29 stemmer
Natascha Lindahl 58 stemmer
Carina Lodberg 79 stemmer
Carina Lodberg og Natascha Lindahl er valgt som kredsstyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleanter:
Niels Thomsen, Erik Andresen og Niels Egholm Nissen stiller op som suppleant.
47 stemmesedler afleveret, deraf var 10 ugyldige
1. Suppleant – Erik Andresen 109 stemmer
2. Suppleant - Niels Nissen 86 stemmer
3. Suppleant – Niels Thomsen 71 stemmer
Diskussion om valgprocedure.
John Windberg og Ole Vrang Lassen er enstemmigt valgt som revisorer.
Helmut Schmidt og Helga Light Braun er enstemmigt valgt som revisorsuppleanter.
11. Eventuelt
Medlem: Hvor høj er organisationsprocenten?
Niels Nielsen: Der er ca. 50 ikke-medlemmer – herunder vikarer
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Medlem: Er alle stemmeberettigede ved generalforsamlingen blandt fraktion 1 og fraktion 4?
Niels Nielsen: I Danmark, ja - ved GEW vides det ikke.
Medlem: Revisionsrapporten burde være offentligt tilgængelig.
Medlem: Tak for indsatsen til Per, Susanne og Erik.
Medlem: Efterlyser arrangementer til fraktion 1 og spørger om man kan foreslå arrangementer, hvilket der
svares ja tak til.
Medlem: På fraktion 4s vegne tak til kredsstyrelsen og tak til næstformanden for godt samarbejde.
Den 2. oktober vil der blive afholdt valg i pensionistudvalget, gerne nye ansigter (til pensionistudvalget).
Invitation til de tidligere kredsstyrelsesmedlemmer til sommerspisning.

Tak til dirigenten, tak til stemmetællerne, tak til skolen, tak til medlemmerne der kom.
Aftenen blev afsluttet med mad og drikke.

Per Dammann og Kristina Sukatus
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