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Mandag den 18. marts 2019 kl. 18:45 på Gottorp-Skolen 

Husk tilmelding til kredskontoret senest den 12. marts 2019, hvis du vil deltage i 
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Forretningsorden

Forslag til forretningsorden 
 
1. Dirigenten påser, at god parlamentarisk 

orden opretholdes. Medlemmerne må i alle 
tilfælde rette sig efter dirigentens 
afgørelse. 

 
2. Talere får ordet i den rækkefølge, hvori de 

indtegnes hos dirigenten. Dog kan 
formanden og forslagsstilleren når som 
helst efter et indlæg begære ordet, ligesom 
dirigenten kan tillade korte svarreplikker. 
Når forsamlingen går til afstemning, kan 
ordet ikke begæres af noget medlem. 
Undtaget herfra er alene ordet til 
forretningsordenen. 

 
3. Dirigenten kan bestemme, at taletiden 

begrænses. Dog vil formanden og 
forslagsstilleren kunne være undtaget fra 
denne bestemmelse. 

 
4. Dirigenten eller fem medlemmer kan stille 

forslag om, at debatten afsluttes straks 
eller efter de indtegnede talere. Stilles der 
forslag om, at debatten afsluttes straks, er 
der dog mulighed for at foreslå, at debatten 
først afsluttes efter de indtegnede talere. 
Beslutter generalforsamlingen at afslutte 
debatten straks, kan kun formanden og 
forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

 
5. Alle forslag og ændringsforslag skal 

indleveres skriftligt til dirigenten i 
underskrevet stand. 

 
6. Alle afstemninger foregår efter dirigentens 

anvisning, med mindre valgproceduren er 
fastsat i vedtægter el. lign. 

 
7. Skriftlige afstemninger kan kun foregå på 

de af kredsstyrelsen udleverede 
stemmesedler. Dirigenten afgør spørgsmål 
om gyldighed/ugyldighed af afgivne 
stemmer. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. Stemmetællerne må kun 
modtage en stemmeseddel fra hvert 
tilstedeværende medlem. Ingen 
kredsstyrelsesmedlemmer eller kandidater 
kan vælges til stemmetællere. 

 
 
 
8. Når ti medlemmer kræver det, skal en 

afstemning foregå skriftligt, dog skal der 
altid foretages skriftlig afstemning, når der 
til tillidsposter er opstillet flere kandidater, 
end der skal vælges. 

 
9. Under generalforsamlingens forhandlinger 

kan formanden eller kredsstyrelsen 
forlange debatten afbrudt for at holde et 
kort kredsstyrelsesmøde. 

 
10. Kredsstyrelsen kan beslutte, at en del af 

generalforsamlingen afholdes som lukket 
møde. Kun medlemmer af Danmarks 
Lærerforening kan deltage i lukket møde. 

 
11. Protokolføreren udformer et 

beslutningsreferat, der offentliggøres på 
kredsens hjemmeside. 
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Dagsorden

Endelig dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af forretningsorden 
3. Beretning 
4. Vedtægtsændringer 
5. Indkomne forslag – ingen 
6. Regnskab 
7. Budget - herunder fastsættelse af 

vederlag og kontingent 
8. Eventuelt 

Bilag til dagsorden 
Ad. 1 
Valg af dirigent 
Kredsstyrelsen foreslår Niels Gæmelke, DLF 
 
Ad. 2 
Godkendelse af forretningsorden 
Kredsstyrelsen foreslår udsendte forretningsorden 
 
Ad. 3 
Beretning - fra side 10 
 
Ad. 4 
Vedtægtsændringer 
Se siderne 5-9 
 
Ad. 5 
Ingen indkomne forslag  
 
 

 
Ad. 6 
Regnskab side 15 
 
Ad. 7 
Budget side 15 
 
Kredsstyrelsen foreslår følgende 
lokalkredskontingent pr. 1. maj 2019: 
Lokalkredskontingent + (kontingent til DLF) = 
samlet kontingent 
Fraktion 1 36,01 €  + (23,99 €)  = 60,00 €  
Fraktion 4  5,48 €  + (9,52 €)  = 15,00 €  
Fraktion 6  7,40 €  + (12,60 €)  = 20,00 €  
 
Forslaget indebærer, at det samlede kontingent 
fortsætter uændret. 
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Vedtægtsændringsforslag  
 
Gældende vedtægt Ændringsforslag og tilføjelse(r) 
1.0 
Foreningens navn og sæde. 

 

1.1 
Foreningens navn er Dansk Lærerforening i Sydslesvig 
e.V.. Den udgør kreds 163 i Danmarks Lærerforening, 
jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter §10. 
Foreningen er registreret i foreningsregistret i 
Flensborg som ”e.V.”. 

 

1.2 
Foreningens sæde er Søndergade 31 i Harreslev. 

 

2.0 
Foreningens formål. 

 

2.1 
Foreningens formål er at varetage medlemmernes 
pædagogiske, tjenstlige og økonomiske interesser 
samt styrke sammenholdet mellem medlemmerne. 

 

2.2 
Disse formål skal bl.a. opnås ved at indgå 
overenskomster. I denne sammenhæng bekender 
foreningen sig til lovlige arbejdskampmidler. Før en 
strejke iværksættes, skal 50% af medlemmerne i 
fraktion 1-3 stemme for. 

2.2 
Disse formål skal bl.a. opnås ved at indgå 
overenskomster. I denne sammenhæng bekender 
foreningen sig til lovlige arbejdskampmidler. Før en 
strejke iværksættes, skal 50 % af medlemmerne i 
fraktion 1 stemme for. 

3.0 
Medlemskab. 

 

3.1 
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er 
medlemsberettiget i henhold til Danmarks 
Lærerforenings vedtægter §3 og §10, idet 
forvaltningschefer dog henvises til Danmarks 
Lærerforenings kreds 181 (Landskredsen). 

3.1 
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der 
er medlemsberettiget i henhold til Danmarks 
Lærerforenings vedtægter §3 og §10, idet 
forvaltningschefer dog henvises til Danmarks 
Lærerforenings kreds 181 (Landskredsen.) 
Almindelige medlemmer er inddelt i følgende 
fraktioner: 
Fraktion 1: omfatter aktive medlemmer, der ikke har 
ledelsesfunktioner. 
Fraktion 4: omfatter medlemmer på pension. 

3.2 
Det enkelte medlem af kredsen hæfter overfor 
kredsens forpligtelser alene med sit indbetalte og 
forfaldne kontingent til kredsen. 

 

3.3 
Medlemskab ophører ved død, udmeldelse eller 
udelukkelse. Ophører medlemskabet, ophører alle 
medlemsrettigheder. 

 

4.0 
Foreningens organer. 
Foreningens organer er: 

 

4.1 
a) generalforsamlingen 
b) den forretningsførende samt den udvidede 

bestyrelse (kredsstyrelse) 
c) tillidsrepræsentanterne 
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5.0 
Generalforsamlingen. 

 

5.1 
Generalforsamlingen er foreningens øverste 
myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en 
gang årligt i februar eller marts måned og indkaldes 
skriftligt med mindst 4 ugers varsel. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset 
antallet af fremmødte. 

5.1 
Generalforsamlingen er foreningens øverste 
myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en 
gang årligt i februar eller marts måned og skal 
indkaldes i elektronisk eller skriftlig form med mindst 
4 ugers varsel. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset 
antallet af fremmødte. 

5.2 
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om 
sager, der er optaget på dagsordenen. Forslag der 
ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt 
foreligge kredsstyrelsen senest tre uger før 
generalforsamlingen afholdes. 

5.2 
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om 
sager, der er optaget på dagsordenen. Forslag der 
ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge 
kredsstyrelsen i elektronisk form senest tre uger før 
generalforsamlingen afholdes. 

5.3 
Endelig dagsorden bilagt forslag til 6.0, punkterne 4, 5 
og 6 bekendtgøres på kredsens hjemmeside senest en 
uge før generalforsamlingens afholdelse. 

 

5.4 
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal (jf. dog 
13.1). 
Skriftlig afstemning afholdes, når 
generalforsamlingens flertal ønsker det, med mindre 
generalforsamlingens forretningsorden fastlægger 
andet. 

5.4. 
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal (jf. dog 
14). 
Skriftlig afstemning afholdes, når 
generalforsamlingens flertal ønsker det, med mindre 
generalforsamlingens forretningsorden fastlægger 
andet. 

5.5 
Personvalg er skriftlige, hvis der er opstillet flere 
kandidater, end der skal vælges. 

 

5.6 
Der kan ikke afgives stemme pr. fuldmagt/brev. 

 

5.7 
Generalforsamlingens forhandlinger optages i et 
beslutningsreferat, som opbevares i foreningens arkiv. 

 

6.0 
Dagsorden. 
På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal 
følgende punkter optages: 

 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Budget 

-herunder fastsættelse af kontingent og 
vederlag 

6. I lige år: Valg 
7. Eventuelt 
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7.0 
Ekstraordinær generalforsamling. 

 

7.1 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 
kredsstyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst ti 
procent af medlemmerne skriftligt kræver det og 
fremsender motiveret forslag til dagsorden. 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen 
afholdes senest en måned (skoleferier fraregnet) 
efter, at begæringen er fremsat. 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 
mindst en uges varsel ved opslag på skolerne samt 
udsendelse til fraktion fire. 

7.1 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 
kredsstyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst ti 
procent af medlemmerne skriftligt kræver det og 
fremsender motiveret forslag til dagsorden. 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen 
afholdes senest en måned (skoleferier fraregnet) 
efter, at begæringen er fremsat. 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes i 
elektronisk eller skriftlig form med mindst en uges 
varsel samt ved opslag på skolerne. 

8.0 
Kredsstyrelsen. 

 

8.1 
Foreningen ledes af en bestyrelse (kredsstyrelsen). 
Retsligt og ikke-retsligt repræsenteres den i henhold 
til § 26 BGB af formand, næstformand og kasserer. 
Hver to personer er berettiget til at repræsentere 
foreningen.  
Derudover er flere personer tilknyttet kredsstyrelsen 
(udvidet bestyrelse). 
Den udvidede bestyrelse repræsenterer som 
kredsstyrelse foreningen i dens egenskab af kreds 163 
i Danmarks Lærerforening. 
Kredsstyrelsen sammensættes og vælges som anført i 
afsnit 8.2. 

 

8.2 
På den ordinære generalforsamling vælges i lige år 
blandt medlemmerne i fraktion 1 og 4: 

 

8.2.1 
Kredsens delegerede til Danmarks Lærerforenings 
kongres og to suppleanter efter de af hovedstyrelsens 
nærmere fastsatte retningslinjer. 
De valgte delegerede er samtidig valgt til 
kredsstyrelsen. 

8.2.1 
Valg til ordinær generalforsamling. I tilfælde af 
stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning 
Valgene foregår i nedenstående rækkefølge: 

8.2.2 
Formand (vælges blandt de delegerede) 

8.2.2 
Formand, som samtidig er valgt som 
kongresdelegeret. 

8.2.3 
Næstformand 

8.2.3 
Næstformand, som samtidig er valgt som 
kongresdelegeret. 

8.2.4 
Kasserer 

 

8.2.5 
2 kredsstyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter 

 

 8.2.6 
Tilføjes: 
Ud af de i punkterne 8.2.4 og 8.2.5 valgte 
kredsstyrelsesmedlemmer vælges 2 
kongresdelegerede suppleanter. 
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8.2.6 
To revisorer og to suppleanter 

8.2.7 

8.2.7 
Valgene gælder fra den 1. april i lige år til den 31. 
marts i det følgende lige år. 

8.3 

8.3 
Fraktion 4 vælger et pensionistudvalg senest 8 dage 
før generalforsamlingen i lige år. Funktionsperioden er 
2 år fra 1. april. Der afholdes et årligt møde mellem 
pensionistudvalget og repræsentanter for 
kredsstyrelsen. 

Udgår her, og får et eget punkt i vedtægterne 
(punkt 12) 

 9.0 
Kredsstyrelsesfunktion 
I tilfælde af, at formand, næstformand eller kasserer 
fratræder i funktionsperioden, konstituerer 
kredsstyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. 

10.0 
Tillidsrepræsentanter. 

 

10.1 
Ved tjenestesteder med mindst 3 medlemmer vælger 
medlemmerne i lige år for 2 skoleår ad gangen en 
tillidsrepræsentant og en suppleant. 
Valgterminen fastsættes af kredsstyrelsen. 
Efter aftale med kredsstyrelsen kan medlemmer ved 2 
eller flere tjenestesteder, såfremt der i alt er mindst 3 
medlemmer, vælge en fælles tillidsrepræsentant og 
en suppleant. 
Medlemmer uden fast tjenestested kan vælge en 
tillidsrepræsentant og en suppleant. 

 

10.2 
Tillidsrepræsentanterne sammenkaldes af formanden, 
når kredsstyrelsens flertal ønsker det eller når mindst 
en femtedel af tillidsrepræsentanterne tilstiller 
formanden en motiveret anmodning herom. 
Tillidsrepræsentanterne indkaldes til møde med 
kredsstyrelsen mindst fire gange om året. 

10.2 
Tillidsrepræsentanterne sammenkaldes af 
formanden, når kredsstyrelsens flertal ønsker det 
eller når mindst en femtedel af 
tillidsrepræsentanterne tilstiller formanden en 
motiveret anmodning herom. 

10.3 
Tillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem 
det/de tjenestested(er), vedkommende 
repræsenterer og kredsstyrelsen/hovedstyrelsen. 

 

11.0 
Faglige Klubber. 
Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på 
tjenestestederne og blandt medlemmerne danner 
kredsens medlemmer i fraktion 1 ved de enkelte 
tjenestesteder en faglig klub. 
Klubbens forretningsorden skal godkendes af 
kredsstyrelsen. 
Tillidsrepræsentanten er formand for klubben og er 
forbindelsesled til kredsstyrelsen. 
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11.1 
Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en 
særlig klub under kredsen. 
Tillidsrepræsentanten varetager forbindelsen med 
kredsstyrelsen. 

 

11.2 
Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til 
klubbernes drift. 

 

12.0 
Medlemsbidrag 
 

12.0 
Ændres til: Pensionistudvalg: 
Medlemmer fra fraktion 4 i Dansk Lærerforening i 
Sydslesvig e.V. danner et pensionistudvalg. 
Der afholdes valg til Pensionistudvalget i november 
måned i lige år og valget udskrives af kreds 163 i 
oktober måned. 
Funktionsperioden er 2 år. 

 12.1 
Valg til pensionistudvalget: 

- 3 repræsentanter, som samtidig er valgt 
som repræsentanter for det forpligtende 
udvalgsforum Syd. 

- maks. 2 suppleanter, som samtidig er 
valgt som suppleanter for det 
forpligtende udvalgsforum Syd. 

 12.2 
Der afholdes et årligt møde mellem 
pensionistudvalget og repræsentanter fra 
kredsstyrelsen. 

12.0 
Medlemsbidrag. 

13.0 

12.1 
Medlemsbidraget til kredsen fastsættes på den årlige 
generalforsamling for et år ad gangen. 
En ekstraordinær generalforsamling kan derudover 
påligne ekstrabidrag såfremt dette er nødvendigt. 

13.1 

12.2 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

13.2 

13.0  
Vedtægtsændring. 
Nærværende vedtægt kan ændres, når forslag om 
ændring er optaget på dagsordenen for en 
generalforsamling indkaldt med den for ordinær 
generalforsamling gældende frist, og når mindst to 
tredjedele af de i afstemningen deltagende 
medlemmer stemmer for. 

14.0 
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Kredsen

Kredsstyrelsen 
Kredsstyrelsen har følgende sammensætning: 

Kristina Sukatus - formand 
Boesselstr. 11 
24937 Flensburg 
kris@dlf.org 
 
Natascha Lindahl - næstformand 
Am Sollschlag 5 
24884 Selk 
nali@dlf.org 
 
Lars Mølhave Pedersen - kasserer 
An de Wurth 15  
24354 Rieseby 
lamp@dlf.org  
 
Carina Lodberg 
An de Knick 30 
25866 Mildstedt 
clod@dlf.org 
 
Niels Thomsen 
Tehtenbarg 2 
24811 Brekendorf 
 
 
 

Suppleanter til kredsstyrelsen 
1. Bastian Kurz 
2. Martin Steffensen 
3. NN 

Revisorer  
John Windberg 
Ole Vrang Lassen

 

Revisorsuppleanter 
1. Helmut Schmidt  
2. Danny Hansen 

Kredsstyrelsesmøder 
Kredsstyrelsen afholder normalt møde hver 
3. mandag. Siden den ekstraordinære 
generalforsamling i oktober 2018 har der været 
afholdt ekstra møder i forbindelse med diverse 
udfordringer inden for kredsstyrelsen og på 
kredskontoret. 
Møderne foregår normalt på den måde, at der 
forud for mødet udsendes en dagsorden med 
tilhørende relevante bilag, så 
kredsstyrelsesmedlemmerne kan forberede sig 
forud for drøftelserne og beslutningerne på 
møderne. 
 

Kredskontoret 
Kredskontoret har åbent tre gange om ugen, 
normalt med følgende åbningstider: 

Mandag 11:00 - 15:00 
Tirsdag 12:00 - 16:00 
Torsdag 12:00 - 16:00 
 
Ændringer af åbningstiden kommunikeres via 
kredsens hjemmeside www.dls.dk. 
 
Uden for almindelig åbningstid kan der aftales 
møder, fx ved et akut opstået behov. 
Hidtil har kredskontoret haft en telefonvagtordning 
i sommerferien. Dette er blevet drøftet i kredsen 
og fra i år vil vores ordning justeres til en mere 
tidssvarende model, som bl.a. vores 
samarbejdende kredse nord for grænsen har 
etableret. 
  

mailto:kris@dlf.org
mailto:kris@dlf.org
mailto:lamp@dlf.org
mailto:clod@dlf.org
http://www.dls.dk/


11 
 

Løn og vederlag 
Kredsformanden har pt. en beskæftigelsesgrad på 
50 % og aflønnes efter løntrin 51. 

Kredsens næstformand har pt. en 
beskæftigelsesgrad på 20 % og aflønnes efter 
løntrin 48.  

Kredsens kasserer og et kredsstyrelsesmedlem har 
pt. en beskæftigelsesgrad på 20 % og aflønnes 
efter løntrin 47. 

Det femte kredsstyrelsesmedlem er ansat efter 
Minijob-reglerne og modtager et månedligt 
vederlag på € 270.-. 

Pt. er kredsens formand, næstformand, kasserer og 
et kredsstyrelsesmedlem ansat med nedsat 
tjenestetid ved Skoleforeningen. Ved sådanne 
ansættelsesforhold afregner Lærerforeningen 
pensionsbidrag med Pensionsfonden af 1951. 

Overførte midler 
Udvalget for overførte midler består af de tre 
personer, der juridisk tegner foreningen: 
formanden, næstformanden og kassereren. 
Sidstnævnte er formand for udvalget. Der har i 
årets løb været afholdt en række uformelle møder. 

2018 startede ud som et år uden de store 
kursstigninger, men i andet halvår opstod der stor 
usikkerhed om hvordan Brexit skulle ende. Det og 
så Donald Trumps handelspolitik i forhold til Kina, 
havde desværre nogle meget katastrofale 
konsekvenser på verdens børser, hvor man 
kvitterede med voldsomme kursfald. Heldigvis er 
situationen vendt her i 2019 og de kurstab vi måtte 
bogføre er nu næsten væk. 

Sagsbehandlingen 
Kredsen er i gang med at skabe en anden struktur 
for sagsbehandlingen. Både Natascha Lindahl i sin 
funktion som næstformand og Carina Lodberg som 
kredsstyrelsesmedlem med en fast kontordag er 
ved at overtage dele af sagsbehandlingen. 

Kredskontoret modtager henvendelser af 
mangfoldig natur, herunder spørgsmål eller 
rådgivning ifm. barsel eller pension.  

Arbejdsbelastningen er emnet i en stor del af 
henvendelserne til kredskontoret. Vi må 
konstatere, at arbejdsforholdene for rigtig mange 
lærere er belastende og til dels også 
overbelastende. Arbejdspresset stiger blandt andet 
også fordi der ikke reduceres i opgaverne, som skal 
løses. Diverse tiltag fra Skoleforeningens side i 
forbindelse med manglende kommunikation 
skaber usikkerhed og frustration.  

Ved længerevarende fravær pga. sygdom anbefaler 
vi, at vores medlemmer altid henvender sig til 
kredskontoret.  

Det samme gælder for tjenstlige samtaler, hvor 
kredsen kan have bisidderfunktion. Vi anbefaler, 
altid at tage en anden bisidder med til disse 
samtaler og opfordrer til at udvise forsigtighed 
med at underskrive mødereferater og lign., før 
man har haft mulighed for at læse tingene grundigt 
igennem i ro og mag, eventuel også med en juridisk 
vurdering af forløb eller indhold. 

Min side 
Digital selvbetjening har overtaget muligheden for 
personlig henvendelse, også inden for Danmarks 
Lærerforening. På MIN SIDE i dlf.org er der bl.a. 
mulighed for at foretage adresseændring, ændring 
af e-mailadresse, tlf.nr., bestille/afbestille 
Folkeskolen mm. 

På såvel dlf.org som dls.dk er der et link til MIN 
SIDE. Login sker enten med NemID eller pinkode. 
For at oprette en pinkode behøver man blot sit 
medlemsnummer, CPR-nummer og e-mailadresse. 
Medlemsnummeret kan hentes via CPR-nummeret 
i oprettelsesprocessen. CPR-nummeret står på 
lønsedlen nederst til højre. 

Da login samtidig er vejen ind til de elektroniske 
afstemninger, der gennemføres i Danmarks 
Lærerforening, anbefales alle at gøre sig fortrolig 
med systemet.  
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TR/TR-møder 
Tillidsrepræsentanterne er et vigtigt bindeled 
mellem kredsen og de enkelte institutioner. 
Tillidsrepræsentanterne bidrager til en god kontakt 
mellem kredskontoret og medlemmerne. 

Et vigtigt forum for udveksling mellem kreds-
styrelsen og tillidsrepræsentanterne er TR-
møderne. For tiden afholdes møderne på 
Jaruplund Danske Skole, der ligger centralt og yder 
en fin service. Siden den ekstraordinære 
generalforsamling har der været afholdt et par 
TR-møder. På møderne har Skoleforeningens tiltag 
som fx. Pædagogisk genforening (uge 20 i 2020), 
Mindretal på Efterskole og implementeringen af de 
nye lærerplaner. 
Den nye dagligdag efter ændringen af 
undervisningstimetallet fra 26,05 til 27,0 har 
selvfølgelig også været emne. 

Vedtægtsændringer 
I forbindelse med den ordinære generalforsamling 
i marts 2018 opstod der en del spørgsmål ifm. 
valgproceduren. Dette har affødt de foreliggende 
forslag til vedtægtsændringer. 
Disse ændringer kan mere kaldes for justeringer og 
præciseringer plus at de giver mulighed for at 
indkalde generalforsamlingen i elektronisk form. 

Forslagene har været en tur til DLF i København og 
ved en notar Flensborg.  

Selve ændringsforslagene kan ses på siderne 5-9. 

Fraktion 4 
Der er blevet valgt et nyt Pensionistudvalg i 
oktober 2018, som nu består af Kirsten Sig Bethge, 
Lisser Ramm-Mikkelsen og Orla Møller. Helga 
Rogath er suppleant. Udvalget planlægger diverse 
arrangementer for pensionisterne i kreds 163. 
Der er aftalt et møde i april måned hvor der bl.a. 
drøftes struktur i det fremadrettede samarbejde. 

Orla Møller repræsenterer kredsens pensionister i 
Pensionistforum Syd. 

Det forpligtende 
kredssamarbejde - FKS 
Sammen med Sønderborg Lærerkreds, Aabenraa 
Lærerkreds, Haderslev Lærerkreds, Tønder 
Lærerkreds og Kolding Lærerkreds danner Dansk 
Lærerforening i Sydslesvig et forpligtende 
kredssamarbejde. 

Det forpligtende kredssamarbejde er med til at 
holde kontakten til kredsene nord for grænsen ved 
lige. Erfaringsudveksling på møderne er en 
værdifuld inspiration til arbejdet i Dansk 
Lærerforening i Sydslesvig. 

Kredsenes delegerede mødes ved månedlige 
møder, der afholdes i Aabenraa Lærerkreds´ 
lokaler. Endvidere er kreds 163 repræsenteret i 
arbejdsmiljøudvalget og det pædagogiske udvalg. 

I november måned har FKS afholdt et fælles 
arrangement på Sandbjerg Gods med bl. a. 
emnerne Professionelt Kapital og Er vi gearet til 
fremtiden. Der var inspirerende oplæg fra Jeanette 
Sjøberg og Anders Bondo Christensen fra DLF. 

GEW 
Lærerforeningens medlemmer har mulighed for at 
få et dobbeltmedlemskab i GEW. Da der ikke 
betales kontingent til GEW, er det en gunstig 
ordning for DLS’ medlemmer.  
Kredsen har et godt samarbejde med GEW’s 
sekretariat i Kiel, der er til stor hjælp, når vi står 
over for spørgsmål i relation til tyske regler og 
lovgivning.  

Dobbeltmedlemmer er som en del af 
medlemskabet omfattet af GEW’s 
”Berufshaftpflichtversicherung” og nøgleforsikring. 
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Arrangementer

Møde for medlemmer 
Skoleforeningens strukturudviklingskatalog bragte 
fire skoler i fokus ift. påtænkte 
nedlæggelser/lukninger. Kredsen inviterede 
medlemmerne fra de lukningstruede skoler og 
afholdt et møde i januar 2019. Mødet var enormt 
givtigt for alle parter. 

Faglig Klub 
Kredsen har opfordret til at afholde faglig klub 
møder og der er enkelte skoler, hvor TR har taget 
initiativ til møderne. Der er altid mulighed for at 
der er kredsstyrelsesmedlemmer, der deltager i 
faglig klub møder, som kan afholdes på skolerne 
uden ledelsens deltagelse.  

Pensionistarrangementer 
Pensionistudvalget har arrangeret følgende 
udflugter og arrangementer for medlemmerne af 
fraktion 4: 

• Valgmøde på Jaruplund Højskole med foredrag 
om Det nye Kina ved Willi Nielsen 

• Heldagsudflugt til Koldinghus og til Ribe 
• Foredragsrække om Sydslesvigs danske skoles 

historie med Hans Andresen 
• Billedforedrag om Kinesisk hverdagsliv ved Erik 

Johannsen 
• Julefrokost i Det Danske Hus 

Til hvert arrangement udarbejdes en invitation, der 
er tilgængelig på hjemmesiden, dls.dk 
Hvis man ønsker af få invitationen tilsendt pr. mail, 
skal man blot sende en mail fra den mailadresse, 
der skal bruges til 163@dlf.org, og anmode om at 
komme på maillisten. 

 
 

 

mailto:163@dlf.org
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Overenskomst

De vigtigste ændringer 
Generel overenskomst 

§ 3 Ansættelse 
Fremover anvendes den danske Rammeaftale om 
tidsbegrænset ansættelse. Den er lidt mere 
restriktiv end de regler, der er anvendt hidtil.  

§ 4 Løn og lønregulering 
Når lønmodellen giver et negativt resultat, 
fortsætter lønnen uændret indtil modellen giver en 
højere løn. Der foretages ingen modregning for 
den allerede udbetalte løn. Der er fulgt en lille 
efterregulering fra 2014.  

§ 10 Ferie 
Tages op til forhandling, når en ny ferieaftale 
foreligger i Danmark.  

§ 13 Forhold i forbindelse med sygdom 
De gamle regler er skrevet ind i overenskomsten. 
Der er enkelte forbedringer. Hvis man bliver pålagt 
at aflevere lægeerklæring fra 1. sygedag, gælder 
det højst i et år. Indslusning efter en længere 
sygdomsperiode sker fremover altid med fuld løn, 
hvis indslusningen bevilges. 

§ 14 Socialt kapitel 
En ny paragraf, der indeholder en 
hensigtserklæring om forbedring af det fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø, samt fastholdelse af 
medarbejdere på arbejdsmarkedet. Den konkrete 
udmøntning sker i samarbejde med Driftsrådet.  

Speciel overenskomst 

§ 23 Ferietimer ud over 5 uger 
Den ansatte får mulighed for at holde indtil 5 
feriedage på skoledage med virkning fra 1. august 
2018. 

§ 37 Forsikringspligtige lærere 
Ansættelsesformen afvikles så vidt muligt. Alle 
nyansatte lærere og de nuværende 
forsikringspligtige lærere tilbydes overgang til 
tjenestemandslignende ansættelse inden 
udgangen af 2018. De tilbydes ”Beihilfe” og 

dermed bortfalder forsikringspligten mod sygdom 
og arbejdsløshed.  

Arbejdstidsaftalen 

Ugentligt løntimetal på 27,00 (tidligere 26,05 
løntimer). 

Opgaver, der er skrevet ind i overenskomsten 
• Praktikvejleder på skolen 
• Ressourcecenter (pilotskole) 
• Flex overgangsfase  
• SydslesvigCrew 
• Ad hoc opgaver af indtil et skoleårs 

varighed 

Bilag 1 

Ansættelsesvilkår for pensionerede lærere, 
skoleledere m.fl. der ansættes som vikarer i 
lærerstillinger.  
Timelønnede vikarer aflønnes efter løntrin 47, hvis 
slutlønnen har været mindst løntrin 47. 
Månedslønnede vikarer aflønnes efter deres 
slutløn, men de får ingen aldersreduktion.  
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Regnskab, budget og status

Regnskab 2018 og budget 2019 
 

Indtægter Budget 2018 Regnskab 2018 Budget 2019 
Kontingent 281000,00 277918,81 280000,00 
Renter og udbytte 35000,00 43672,02 25000,00 
Kursgevinster 0,00 0,00 0,00 
Indtægter i alt 316000,00 321590,83 305000,00 
    
Udgifter    
Kontingent til DLF 119000,00 121085,18 119000,00 
Løn og vederlag 150000,00 146978,57 150000,00 
Kredsstyrelsen og udvalg 2000,00 2013,39 2000,00 
TR- og medlemsmøder 3000,00 1868,58 2000,00 
Faglige klubber 500,00 33,41 500,00 
Generalforsamling 1000,00 1317,18 

 

800,00 
Kongres 1250,00 160,89 750,00 
Kurser 2000,00 1215,23 2000,00 
Pensionistarrangementer 3000,00 3174,57 3000,00 
Husleje, el og varme 9000,00 8598,23 9000,00 
Rengøringsartikler m.m. 100,00 0,00 100,00 
Forsikringer 1700,00 1903,12 1900,00 
Kontorartikler 1000,00 583,07 500,00 
Telefon og fax 1500,00 893,65 1000,00 
Porto 1500,00 1507,25 800,00 
Abonnement og faglitteratur 1000,00 581,94 500,00 
Arrangementer 2000,00 0,00 1000,00 
Gaver 1250,00 1425,68 1250,00 
Nyanskaffelser og vedligehold 3000,00 3159,05 3000,00 
Revision og lønafregning 2800,00 2714,39 2800,00 
Sagkyndig bistand 1500,00 1505,37 1500,00 
Handelsomkostninger og depotgebyrer 1000,00 410,65 1000,00 
Kurstab 0,00 111319,12 0,00 
Hensættelse til skyldigt frikøb 1000,00 0,00 0,00 
Hensættelser 6000,00 0,00 0,00 
Diverse udgifter 100,00 2621,06 100,00 
Udgifter i alt 315200,00 415069,58 304500,00 
Driftsoverskud 800,00 -93478,75 500,00 
Balance 316000,00 321590,83 305000,00 
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Status 
     
Aktiver 31.12.2017 kurs 31.12.2018 kurs 
Bankkonto Union Bank 0029718 26483,08  49482,10 

 

 
Bankkonto Lån og Spar Bank 4013459156 8016,60  8830,51  
Bankkonto Commerzbank 252610101 16531,89  11216,92  
Inter-Renta Anteile 58040,00 14,51 41700,00 13,90 
4% Realkredit Danmark 2038 23091,54 109,375 17289,12 112,100 
4% Nykredit 2041 18676,95 111,000 13184,55 112,850 
4% Nykredit 2044 6765,05 110,250 4653,19 111,250 
Gudme Raaschou, European High Yield 75207,19 118,00 69574,02 109,49 

 
HP Invest, Korte danske obligationer 143470,94 106,813 141903,60 105,964 
Nordea Invest, Virksomhedsobligationer 179566,38 93,65 172050,14 90,00 
Nordea Invest, European High Yield Bonds 51698,05 112,54 46944,68 102,50 
Maj Invest, danske obligationer 414369,43 103,87 405768,35 102,02 
Maj Invest, obligationer 313530,07 106,10 302425,24 102,65 
ComStage-Dax TR UCITS EFT 159562,00 122,74 146583,00 96,12 
ComStage-MSCI World TRN U.EFT 368587,50 49,145 338512,50 45,135 
Union Bank Namensaktien 2170000 350,00 21700,00 350,00 
Aktiver i alt 1885269,67   1791817,92   
     
Passiver     
Egenkapital 1118906,39  1118906,39  
Henlæggelser 701140,42  701390,28  
Årets overskud 249,86  -93478,75  
Egenkapital i alt 1820296,67  1726817,92  
Skyldigt frikøb 65000,00  65000,00  
Passiver i alt 1885296,67 

 

 1791817,92 

 

 

     
     
   
Valutakurs den 31.12.17: 1 Euro = 7,4449 DKK   
Valutakurs den 31.12.18: 1 Euro = 7,4643 DKK 
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