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Forretningsorden

Forslag til forretningsorden 
1. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, 

og 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, 

udvalgsformanden og forslagsstilleren når som 

helst efter et indlæg begære ordet, ligesom 

dirigenten kan tillade korte svarreplikker. 

Dirigenten kan tildele indbudte 

repræsentanter fra DLF, GEW, BUPL og GL 

ordet ved generalforsamlingen. 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, udvalgsformanden 

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 

fortages 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. Protokolførerne udformer et 

beslutningsreferat, der offentliggøres på 

kredsens hjemmeside. 
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Dagsorden

Endelig dagsorden 
1. Valg af dirigent 

2. Vedtagelse af forretningsorden 

3. Valg af protokolførere 

4. Valg af stemmetællere 

5. Beretning 

6. Regnskab 

7. Indkomne forslag - ingen 

8. Budget -herunder fastsættelse af vederlag 

og kontingent 

9. Valg 

10. Eventuelt 

Bilag til dagsorden 
Ad. 1 

Valg af dirigent 

Kredsstyrelsen foreslår Per Sand Pedersen 

 

Ad. 2 

Vedtagelse af forretningsorden 

Kredsstyrelsen foreslår vedlagte forretningsorden 

 

Ad. 3 

Valg af protokolførere 

Kredsstyrelsen foreslår  a) Henriette Nøiers Hesse 

 b) Per Dammann 

 

Ad. 4 

Valg af stemmetællere 

Kredsstyrelsen foreslår a) Jytte Byg 

 b) Klavs Nørtoft 

 c) Henning Gammelgaard 

 d) Jytte Andresen 

 

Ad. 5 

Beretning – side 5 

 

Ad. 6 

Regnskab - side 13 

 

Ad. 8 

Budget – side 13 

 

Kredsstyrelsen foreslår følgende månedlige 

lokalkredskontingent: 

Lokalkredskontingent + (kontingent til DLF) = 

samlet kontingent 

 

Fraktion 1 31,95 €  + (24,05 €)  = 56,00 € 

Fraktion 3 31,95 €  + (34,15 €)  = 66,10 € 

Fraktion 4  4,45 €  + (9,55 €)  = 14,00 € 

Fraktion 6  7,35 €  + (12,65 €)  = 20,00 € 

 

Ad. 9 

Valg for perioden 01.04.2012 – 31.03.2014 

2 kongresdelegerede 

Kredsstyrelsen foreslår: a) Niels A. Nielsen 

 b) Henriette Nøiers Hesse 

 

Formand (vælges blandt de kongresdelegerede) 

Kredsstyrelsen foreslår: Niels A. Nielsen  

 

2 suppleanter for den anden delegerede 

Kredsstyrelsen foreslår: a) Erik Andresen 

 b) Per Dammann  

 

Næstformand 

Kredsstyrelsen foreslår: Henriette Nøiers Hesse 

 

Kasserer 

Kredsstyrelsen foreslår: Lars Mølhave Pedersen 

 

4 kredsstyrelsesmedlemmer 

 Erik Andresen 

 Per Dammann 

 Theis Cornelsen

 Natascha Lindahl 

 Kristina Sukatus 

 

3 Suppleanter 

 Markus Hausen 

 

2 revisorer 

Kredsstyrelsen foreslår: a) John Windberg 

 b) Ole Vrang Lassen 

 

2 revisorsuppleanter 

Kredsstyrelsen foreslår: a)  

 b) Danny Hansen 
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Kredsen

Kredsstyrelsen 
Kredsstyrelsen har følgende sammensætning: 

Niels A. Nielsen - formand  

Westerstr. 30B  tlf. 0461/74102 

24955 Harrislee  fax 0461/74103 

niels@kanan.dk  

Henriette Nøiers Hesse - næstformand  

Im Winkel 32  tlf. 04631/405696 

24999 Wees 

noiers-hesse@foni.net  

Lars Mølhave Pedersen - kasserer 

An de Wurth 15  tlf. 04355/999762 

24354 Rieseby 

moelhave@t-online.de  

Erik Andresen   

Wedinger Weg 3 

24976 Jarplund-Weding 

 

Per Dammann   

Marienstr. 4 

24937 Flensburg 

 

Theis Adrian Cornelsen 

Freidorfer Weg 13 

24229 Dänischenhagen 

Natascha Lindahl 

Am Sollschlag 5 

24884 Selk 

Suppleanter til Kredsstyrelsen 

Kristina Sukatus (Kristina har været suppleant i 

kredsstyrelsen for Henriette indtil 1. august 2011) 

Markus Hausen  

Revisorer   
Knud-Vagn Budde  

Tommy Bayer Pedersen 

Revisorsuppleanter 

John Windberg  

Danny Hansen 

Kredsstyrelsesmøder 
Kredsstyrelsen afholder normalt møde hver 3. 

uge fra kl. 15 til 18. Siden sidste 

generalforsamling har der været afholdt 16 

møder, der normalt foregår 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. Endvidere orienteres 

kredsstyrelsen løbende via links og ugentlige 

mails, så de har mulighed for at følge med i, 

hvad der sker på kontoret i ugens løb. 

Tidligere har kredsstyrelsen arbejdet med 

faste udvalg, således at man som 

kredsstyrelsesmedlem enten var med i 

pædagogisk eller fagligt udvalg. I 2010 valgte 

kredsstyrelsen at nedlægge de faste udvalg og 

i stedet have en fast forhandlingsdelegation 

bestående af formand, næstformand og et 

almindeligt kredsstyrelsesmedlem. På 

kredsstyrelseskurset i november sidste år, 

viste det sig dog, at der var flere, der ønskede 

at komme ind i arbejdet omkring 

overenskomstforhandlingerne, og man vedtog 

at nedsætte nogle udvalg, der koncentrerede 

sig om bestemte overenskomstdele. Alle 

kredsstyrelsesmedlemmer er således nu med i 

et udvalg, der enten arbejder med speciel 

overenskomst eller tjenestetiden, og de 

almindelige kredsstyrelsesmedlemmer vil 

fremover på skift deltage i forhandlingerne om 

de respektive overenskomster. På den måde 

sikrer vi, at der fremover er flere, der har 

erfaring og viden inden for 

overenskomstarbejdet. 

mailto:niels@kanan.dk
mailto:noiers-hesse@foni.net
mailto:moelhave@t-online.de
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Kredskontoret 
Kredskontoret har åbent 3 gange om ugen 

med følgende åbningstider: 

Mandag 11.00 – 15.00 

Tirsdag 12.00 – 16.00 

Torsdag 11.00 – 15.00 

Indtil sommerferien har kredskontoret været 

besat efter følgende plan: 

Mandage: Niels Nielsen og Lars Mølhave 

Pedersen 

Tirsdage: Niels Nielsen og Erik Andresen 

Torsdage: Niels Nielsen og Theis Cornelsen 

 

Efter sommerferien vendte Henriette tilbage 

fra barselsorlov og kredskontoret har herefter 

været besat således: 

Mandage: Niels Nielsen, Henriette Nøiers 

Hesse og Lars Mølhave Pedersen 

Tirsdage: Niels Nielsen og Henriette Nøiers 

Hesse 

Torsdage: Niels Nielsen og Henriette Nøiers 

Hesse 

 

I skolernes sommerferie holder kredskontoret 

lukket, men der er etableret en 

telefonvagtordning, så medlemmerne i 

forbindelse med hastesager en gang ugentligt 

har mulighed for at komme i telefonisk 

kontakt med et kredsstyrelsesmedlem. Mails, 

fax og postkasse tømmes kun lejlighedsvist i 

denne periode. 

Løn og vederlag 
Kredsformanden har pt. en 

beskæftigelsesgrad på 60 % og aflønnes efter 

løntrin 50 plus tillæg. 

Kredsens næstformand har en 

beskæftigelsesgrad på 50 % og aflønnes efter 

løntrin 48. 

Kredsens kasserer har en beskæftigelsesgrad 

på 20 % og aflønnes efter løntrin 46. 

De almindelige kredsstyrelsesmedlemmer er 

ansat efter Minijob-reglerne og modtager et 

månedligt vederlag på 270 €. I indeværende 

periode har vi dog haft et enkelt 

kredsstyrelsesmedlem, Erik Andresen, der har 

modtaget et tillæg på 90 € for at sidde i 

forhandlingsdelegationen. 

Kredsens formand og næstformand er begge 

ansat med nedsat tjenestetid ved 

Skoleforeningen. Ved sådanne 

ansættelsesforhold afregner Lærerforeningen 

pensionsbidrag med Pensionsfonden af 1951. 

Overførte midler 
Udvalget for overførte midler består af tre 

personer, der juridisk tegner foreningen; 

formanden, næstformanden og kasseren. 

Sidstnævnte er formand for udvalget. Der har i 

årets løb været afholdt en række uformelle 

møder. 

Renteniveauet i 2011 har fortsat med at være 

stabilt om end på et meget lavt niveau. Dette 

har medført at en del af vores 5 % obligationer 

er blevet udtrukket. Disse er blevet erstattet 

af nye 4 % obligationer af samme serie, som 

dem vi havde i forvejen.  

Et fortsat lavt renteniveau vil medføre, at flere 

af vore 5 % obligationer vil blive udtrukket. 

Kredsstyrelseskursus 
I dagene 18.-19. november afholdt 

kredsstyrelsen et kursus på hotel 

Waldschlösschen i Slesvig. Programmet 

indeholdt 3 punkter: Synlighed i mindretallet, 

baglandsarbejde og medlemskontakt samt 

arbejdet i kredsstyrelsen. Ud over en 

udveksling af visioner for kredsen og dens 

arbejde fremover resulterede kurset i 

nedsættelsen af flere udvalg, der arbejder 

videre med nogle af de tiltag, man besluttede 

på kurset. En lille rundspørge blandt nogle 
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medlemmer havde vist, at Fagligt Nyt blev 

læst af langt de fleste medlemmer. På kurset 

besluttede kredsstyrelsen derfor, at 

nyhedsbrevet skulle udkomme noget oftere, 

og et udvalg har efterfølgende arbejdet med 

et nyt og mere læse- og computervenligt 

layout. Endvidere brugte kredsstyrelsen en del 

tid på at debattere en forbedring af kontakten 

til tillidsrepræsentanterne samt fremtidige 

arrangementer i kredsregi – begge emner, der 

efterfølgende har resulteret i nedsættelsen af 

udvalg, der arbejder med disse områder. 

Hele lørdagen gik med punktet arbejdet i 

kredsstyrelsen, hvor man overvejede 

forskellige muligheder for, hvordan man 

kunne få flere af kredsstyrelsesmedlemmerne 

mere ind i arbejdet. Bl.a. resulterede dette i 

nedsættelsen af to overenskomst-

/forhandlingsudvalg, som er beskrevet under 

punktet kredsstyrelsesmøder. 

Sagsbehandlingen 
I forbindelse med, at Niels Nielsen overtog 

formandsposten i Driftsrådet, er størstedelen 

af sagsbehandlingen overgået til Henriette 

Nøiers Hesse. 

Kredskontoret modtager stadig mange 

henvendelser om rådgivning i forbindelse med 

pensionering og pensionsberegninger samt 

sygepensioneringer. Vi ser i Lærerforeningen 

desværre flere og flere stressrelaterede 

sygemeldinger, hvilket nok er en naturlig følge 

af det stigende arbejdspres, lærerne er udsat 

for. Lærerforeningen anbefaler, at man 

henvender sig til kredskontoret, så snart 

Skoleforeningen beder om en lægeerklæring 

mhp. en vurdering i Helbredsnævnet. 

Kredsen har også i indeværende arbejdsår 

været repræsenteret som bisidder ved 

tjenstlige samtaler. Det anbefales altid at tage 

en bisidder med til disse samtaler, og kredsen 

opfordrer til at udvise forsigtighed med at 

underskrive mødereferater o. lign., før man 

har haft mulighed for at læse tingene grundigt 

igennem. 

TR/TR-møder 
Tillidsrepræsentanterne er et vigtigt bindeled 

mellem kredsen og de enkelte institutioner. 

Gennem tillidsrepræsentanterne sikrer vi en 

god og hurtig kontakt mellem kredskontoret 

og medlemmerne. 

Der er pt. valgt tillidsrepræsentanter og 

suppleanter på næsten alle skoler. 

Indeværende funktionsperiode udløber den 

31. juli 2012. Vi har i januar sendt brev til alle 

tillidsrepræsentanter om at foranledige TR-

valg og indberette valgresultatet senest den 5. 

marts 2012 til kredskontoret. Traditionen tro 

vil alle nyvalgte tillidsrepræsentanter blive 

inviteret til et introduktionsmøde på 

kredskontoret. 

Et vigtigt forum for udveksling mellem 

kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne er 

TR-møderne. Møderne afholdes som noget 

nyt på Jaruplund Danske Skole. Siden sidste 

generalforsamling har der været afholdt 3 TR-

møder, hvor hovedemnet naturligvis har 

været overenskomstforhandlingerne og 

senest en gennemgang og drøftelse af 

delresultatet omkring den generelle 

overenskomst. Som faste punkter på møderne 

har vi ’Nyt fra kredskontoret’, hvor vi fra 

kredsstyrelsens side beretter om, hvad der 

rører sig på kredskontoret, og ’Spørgsmål fra 

tillidsrepræsentanterne’, hvor TR´erne kan få 

svar på de spørgsmål, der er aktuelle på deres 

arbejdsplads. 

Kredsstyrelsen har planer om at gennemføre 

et kursus for alle tillidsrepræsentanter i 

efteråret. Programmet ligger ikke fast og er 

heller ikke blevet drøftet med 

tillidsrepræsentanterne endnu. Baggrunden 

for at gennemføre et kursus er de mange 
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positive tilbagemeldinger, vi fik efter sidste 

kursus i 2010. 

Fraktion 4 
Pensionistudvalget består af Anders Schaltz 

Andersen og Orla Møller. På pensionisternes 

valgmøde den 7. februar 2012 blev Anders 

Schaltz Andersen og Orla Møller genvalgt, 

mens Jonna Raavad blev nyt medlem i 

pensionistudvalget med virkning fra 1. april 

2012. Grethe Kreutzer blev valgt som 

suppleant. Udvalget tilrettelægger spændende 

og afvekslende pensionisteftermiddage, en 

julefrokost og en udflugt for kredsens 

pensionerede medlemmer. 

I forbindelse med omstruktureringen i 

Danmarks Lærerforening er der under det 

forpligtende kredssamarbejde oprettet 

Pensionistforum Syd. Orla Møller og Anders 

Schaltz Andersen repræsenterer kredsens 

pensionister i dette forum. Udvalget vælger 

selv to repræsentanter til Pensionistforum Syd 

for den nye valgperiode. 

Skolelederforeningen 
Kredsen har fortsat et godt samarbejde med 

Skolelederforeningen. Som resultat af, at 

skolelederne er blevet en selvstændig del af 

forhandlingsfællesskabet, har deres formand, 

Jytte Andresen, deltaget i forhandlingerne 

omkring den generelle overenskomst. 

Kredsen varetager fortsat sekretariats- og 

rådgivningsfunktioner for 

Skolelederforeningen, ligesom kredsen fører 

deres regnskab som særlige konti i kredsens 

regnskab. 

Skoleledernes formand, Jytte Andresen, har 

en stående invitation til at deltage i 

kredsstyrelsesmøder. Det bidrager til at 

vedligeholde den gode kontakt mellem 

Skolelederforeningen og Lærerforeningen. 

Det forpligtende 

kredssamarbejde 
Dansk Lærerforening i Sydslesvig danner 

sammen med Sønderborg Lærerkreds, Åbenrå 

Lærerkreds, Haderslev Lærerkreds, Tønder 

Lærerkreds og Kolding Lærerkreds 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 Åbenrå Lærerkreds´ 

lokaler. Endvidere er kredsen repræsenteret i 

arbejdsmiljøudvalget ved Niels Nielsen og Erik 

Andresen og i pædagogisk udvalg ved 

Henriette Nøiers Hesse og Erik Andresen. 

Voksenundervisningen 
Dansk Lærerforening for Sydslesvig er 

repræsenteret i Voksenundervisningens 

repræsentantskab med to pladser, og i februar 

blev Erik Andresen fra kredsstyrelsen valgt 

som formand for Voksenundervisningen. 

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’s medlemmer. Der er 

472 medlemmer, der benytter sig af 

muligheden for et dobbeltmedlemskab. I 

sagens natur er dobbeltmedlemskabet mest 

relevant for de aktive medlemmer, men der er 

også en del pensionerede medlemmer, der 

opretholder det. 

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.  



9 
 

Dobbeltmedlemmer er som en del af 

medlemskabet omfattet af GEW’s 

”Berufshaftpflichtversicherung” og 

nøgleforsikring. 

Driftsrådet  
Lærerforeningen har et meget tæt samarbejde 

med Driftsrådet, der ikke mindst søges styrket 

i kraft af personsammenfald i fagforening og 

driftsråd. Således er Lærerforeningens 

formand i efteråret også blevet valgt til 

formand for driftsrådet. Pt. er 3 af de 7 faste 

medlemmer af driftsrådet også 

kredsstyrelsesmedlemmer, og såvel kredsens 

formand som næstformand er fritstillet til 

driftsrådsarbejde. På denne måde er det 

muligt for driftsråd og fagforening at trække 

på samme hammel i bestræbelserne på at 

sikre medarbejderne så gode arbejdsvilkår 

som muligt. 
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Arrangementer

Møde for nyansatte 
Den 26. september 2011 inviterede 

kredsstyrelsen traditionen tro de nyansatte 

lærere ved Skoleforeningen til et 

informationsmøde. På mødet orienterede 

formanden og kassereren om de særlige 

forhold i Sydslesvig, herunder vore 

overenskomster – samt en orientering om 

lærernes fagforening, det være sig den 

centrale, den lokale og GEW.  

Pensionistarrangementer 
Pensionistudvalget har arrangeret følgende 

udflugter og arrangementer for 

medlemmerne af fraktion 4: 

 Besøg i Amtsretten i Flensborg 

 Heldagsudflugt til Kost- og tekstilskolen i 

Rødding samt besøg på Gram slot og i 

Gram Lergrav 

 Foredrag om Istedløven v. Lars 

Henningsen 

 Julefrokost i Det Danske Hus i Sporskifte 

 Valgmøde og besøg på 

mindretalsudstillingen i Danevirkemuseet 

Inklusion ved Rasmus Alenkær 
I foråret 2011 havde Lærerforeningen 

inviteret Rasmus Alenkær til foredrag om 

inklusion. Et emne, som for tiden er meget 

aktuelt i Danmark. Rasmus Alenkær viste de 

muligheder, som ligger i inklusion, både som 

vision, proces, fællesskaber og lige 

deltagelsesmuligheder. Desuden fortalte han 

om de modstemmer og – strømninger, han 

dagligt står over for. Hele foredraget var godt 

og tankevækkende! Inspireret af foredraget 

blev emnet efterfølgende diskuteret. 

Arrangementsudvalg 
I de senere år er det blevet stadigt sværere at 

tiltrække Lærerforeningens medlemmer til 

vores pædagogiske arrangementer. På den 

ene side er det selvfølgelig kedeligt, men på 

den anden side har det givet stof til eftertanke 

og affødt ideen om at afholde sociale 

arrangementer for at styrke sammenholdet i 

foreningen og måske derved også øge 

frekventeringen af de pædagogiske 

arrangementer igen. Udvalget består pt. af 

Theis Cornelsen, Natascha Lindahl og Per 

Dammann.  Udvalget arbejder på at arrangere 

en udflugt og at afholde en medlemsfest i 

skoleåret 2012/2013. 
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Overenskomster

Overenskomstforhandlinger 
Der har været ført overenskomstforhandlinger 

i hele arbejdsåret. Intensiteten har dog været 

svingende. 

Forhandlingerne føres i 

Forhandlingsfællesskabets regi. Ved 

forhandlinger om den generelle overenskomst 

om driftsrådsforhold er alle fagforeningerne 

med ved forhandlingsbordet, mens 

forhandlinger om de specielle overenskomster 

og arbejdstids-/tjenestetidsaftaler normalt 

føres selvstændigt af de enkelte fagforeninger. 

Generel overenskomst 
Der har været forhandlet generel 

overenskomst hele året. Forhandlingerne har 

været kompliceret af, at Skoleforeningens krav 

vedrørende sydslesvigtillægget blev strammet 

flere gange i forløbet. Fra 

Forhandlingsfællesskabets side har vi i lange 

perioder efterlyst et reelt bud på, hvor 

Skoleforeningen ville imødekomme vore krav 

til gengæld for indrømmelser på 

sydslesvigtillægget. 

Lige op til jul lykkedes det ved en 

maratonforhandling af få aftalt, hvordan den 

generelle overenskomst skal fornyes. For tiden 

arbejdes der på formuleringen af selve 

overenskomstteksten. 

Hovedelementerne i forhandlingsresultatet er: 

 Afvikling af sydslesvigtillægget uden 

lønnedgang for fastansatte – 1/3 

videreføres i de specielle overenskomster, 

mens resten modregnes i den fælles del af 

Ny Løn med virkning fra OK13. 

 Lønmodellen ændres, så kurssikringen 

udgår, og reguleringen nulstilles efter 

lønreguleringen pr. 1. januar 2012. 

 Der anvendes dynamiske henvisninger på 

følgende områder: 

1. løndannelsen 

2. den generelle overenskomst 

3. de specielle overenskomster, hvor det 

er muligt. 

Der henvises dynamisk til 

ansættelsesvilkårene for tilsvarende 

personalegrupper i kommunale 

institutioner i Danmark. Ved ændringer i 

overenskomstmæssige bestemmelser eller 

lovgivning i overenskomsternes løbetid, 

optages forhandlinger, hvis en af parterne 

anmoder om det. 

 ”Gamle” lønmidler udmøntes. 

 Der bliver mulighed for 2 feriedage på 

skoledage for lærere m.fl. og skoleledere. 

Speciel overenskomst 
Der er endnu ikke taget hul på 

forhandlingerne om den specielle 

overenskomst for lærere m.fl. 

Kredsstyrelsen har nedsat et udvalg til at 

forberede og senere gennemføre 

forhandlingerne på dette område. 

Tjenestetidsaftalen 
I begyndelsen af 2011 blev der opnået 

enighed om en rammeaftale for fornyelsen af 

tjenestetidsaftalen. Rammeaftalen er allerede 

beskrevet i beretningen til 

generalforsamlingen i 2011. 

De efterfølgende forhandlinger om 

udmøntningen i selve tjenestetidsaftalen 

strandede, da Skoleforeningen stillede krav på 
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skolebiblioteksområdet, der gik ud over 

rammeaftalen. 

Kredsstyrelsen har ligesom til den specielle 

overenskomst nedsat et udvalg til at 

forberede og gennemføre forhandlinger om 

tjenestetidsaftalen 

Driftsrådsoverenskomst 
Efter en lang periode, hvor forhandlingerne 

om ændringer i driftsrådsoverenskomsten 

havde ligget stille, blev der i juni 2011 nye 

forhandlinger.  

Fra Lærerforeningens side blev der arbejdet 

for en opdeling af det store driftsråd, så 

lærere m.fl. og skolelederne fik et eget 

driftsråd. Forhandlingerne blev kompliceret af, 

at Skoleforeningen i forløbet stillede krav, der 

ville begrænse driftsrådenes muligheder for at 

løse deres lovmæssige opgaver. 

Kort efter sommerferien valgte kredsstyrelsen 

at indstille bestræbelserne på at opnå et eget 

driftsråd for lærere m.fl. og skoleledere. 

Betingelserne fra Skoleforeningens side var 

ganske enkelt blevet så dårlige, at det var 

både kredsstyrelsens og driftsrådets 

opfattelse, at man ville være bedre tjent med 

at fortsætte arbejdet i det store driftsråd. 

Desværre er der som følge af driftsrådsvalget 

for magistre på A.P. Møller Skolen stadig et 

udestående omkring fællesdriftsrådet. Det 

ville også være hensigtsmæssigt, at 

skolelederne blev en selvstændig valggruppe i 

det store driftsråd. Lærerforeningen håber, at 

der kan findes en holdbar løsning på disse 

udeståender.  
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Regnskab, budget og status

Regnskab 2011 og budget 2012 
 

Indtægter Budget 2011 
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Regnskab 2011 Budget 2012 

Kontingent 323000,00 321705,08 323000,00 

Renter og udbytte 63000,00 64000,66 63000,00 

Kursgevinster 0,00 51880,38 0,00 

Skolelederforeningen 6000,00 5496,64 5500,00 

Kontingent skolederne   6840,00 6760,00 6360,00 

Indtægter i alt 398840,00 449842,76 397860,00 

    

Udgifter    

Kontingent til DLF 149000,00 144917,38 147000,00 

Løn og vederlag 165000,00 165805,33 168000,00 

Løn og vederlag skolelederne 6840,00 6630,00 6360,00 

Kredsstyrelsen og udvalg 5000,00 3131,96 4000,00 

TR- og medlemsmøder 4000,00 1674,16 3000,00 

Faglige klubber 500,00 0,00 500,00 

Generalforsamling 1000,00 782,23 1000,00 

Kongres 800,00 626,23 1500,00 

Kurser 6000,00 1625,02 10000,00 

Pensionistarrangementer 3000,00 1649,20 3000,00 

Husleje, el og varme 9000,00 8536,16 9000,00 

Rengøringsartikler m.m. 150,00 10,04 150,00 

Forsikringer 1200,00 1165,00 1200,00 

Kontorartikler              1500,00 1040,10 1500,00 

Telefon og fax 1200,00 1215,65 1500,00 

Porto 2500,00 2659,91 2000,00 

Abonnement og faglitteratur 800,00 1043,16 1000,00 

Pædagogiske arrangementer 3000,00 1878,24 3000,00 

Gaver 1250,00 966,32 1250,00 

Nyanskaffelser og vedligehold 6000,00 4331,52 5000,00 

Revision og lønafregning 2500,00 2685,82 2800,00 

Sagkyndig bistand 1250,00 270,13 1250,00 

Skolelederforeningen 6000,00 3579,04 5500,00 

Handelsomkostninger og depotgebyrer 2500,00 1840,17 1500,00 

Kurstab 0,00 0,00 0,00 

Hensættelse til skyldigt frikøb 0,00 2000,00 0,00 

Hensættelser 18000,00 89000,00 16000,00 

Diverse udgifter 100,00 69,12 100,00 

Udgifter i alt 398090,00 449131,89 397310,00 

Driftsoverskud 750,00 710,87 750,00 

Balance 398840,00 449842,76 397860,00 
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Status 
     

Aktiver 31.12.2010 kurs 31.12.2011 kurs 

Bankkonto Union Bank 0029718 31954,19  32222,39  

Bankkonto Lån og Spar Bank 4013459156 9572,62  15439,36  

Bankkonto Lån og Spar Bank 4014990661, Skolelederne 1486,61  3470,36  

Bankkonto Commerzbank 732790001 5,31  5,35  

5850 stk. Inter-Renta Anteile 80613,00 13,78 85351,50 14,59 

4% Realkredit Danmark 2038 473390,85 96,20 500098,97 101,775 

5% Nykredit 2038 76274,46 101,30 61868,17 103,95 

4% Nykredit 2041 186032,77 94,96 263180,52 101,328 

5% Nykredit 2041 98805,16 101,31 86959,22 103,899 

Commerzbank Sparbrief 500000,00  500000,00  

Union Bank Namensaktien 15000,00 300,00 16250,00 325,00 

Aktiver i alt 1473134,97  1564845,84  

     

Passiver     

Egenkapital 1118906,39  1118906,39  

Henlæggelser 298012,93  387228,58  

Årets overskud 215,65  710,87  

Egenkapital i alt 1417134,97  1506845,84  

Skyldigt frikøb 56000,00  58000,00  

Passiver i alt 1473134,97  1564845,84  

     

     

   

Valutakurs den 31.12.10: 1 Euro = 7,4535 DKK   
Valutakurs den 31.12.11: 1 Euro = 7,4342 DKK 

 


