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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 

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. 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 

a. Nedsættelse af udvalg: Stress og 

burnout på arbejdspladsen 

8. Budget - herunder fastsættelse af 

vederlag og kontingent 

9. 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) Sabrina Gleisenstein 

 c) Henning Gammelgaard 

 d) Sven Reinke 

 

Ad. 5 

Beretning – side 5 

 

Ad. 6 

Regnskab – side 13 

 

 

 

 

 

Ad. 7 

Indkomne forslag: 

 

Følgende forslag fremsættes af Uwe Ehrich, 

fraktion 4: 

Nedsættelse af udvalg:  

”Stress og burnout på arbejdspladsen”  

Der dannes et udvalg ”Stress og burnout på 

arbejdspladsen”, som fremlægger sine resultater 

løbende på Lærerforeningens hjemmeside og i 

foreningens skriftlige meddelelser. Udvalget sættes 

sammen af to nye lærere, to lærere, som har været 

i Skoleforeningens tjeneste i mindst 10 år og to 

pensionerede lærere 

 

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 € 

 



5 
 

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 

1. Kristina Sukatus 

2. Niels Nissen 

3. Markus Hausen  

Revisorer   
John Windberg 

Ole Vrang Lassen 

Revisorsuppleanter 

1. Helmut Schmidt  

2. Danny Hansen 

Kredsstyrelsesmøder 
Kredsstyrelsen afholder normalt møde hver 3. 

uge fra kl. 15 til 18. Siden sidste general-

forsamling har der været afholdt 15 møder, 

der normalt foregår på den måde, at der forud 

for mødet udsendes en dagsorden med 

tilhørende relevante bilag, så kredsstyrelses-

medlemmerne kan forberede sig forud for 

drøftelserne og beslutningerne på møderne. 

Endvidere orienteres kredsstyrelsen løbende 

via links og mails, så de har mulighed for at 

følge med i, hvad der sker på kontoret. 

I forbindelse med overenskomstforhand-

lingerne arbejder kredsstyrelsen med faste 

udvalg, der forbereder og gennemfører for-

handlingerne. Forhandlingsdelegationen be-

står af formand og næstformand og eventuelt 

et almindeligt kredsstyrelsesmedlem. 

Udvalgene er sammensat på følgende måde: 

Generel overenskomst:  

Niels Nielsen og Henriette Nøiers Hesse 

Speciel overenskomst:  

Niels Nielsen, Henriette Nøiers Hesse,  

Erik Andresen og Theis Cornelsen 

Tjenestetidsaftalen: 

Niels Nielsen, Henriette Nøiers Hesse,  

Erik Andresen og Per Dammann. 

Endvidere er der nedsat følgende midlertidige 

udvalg: 

Arrangementsudvalg:  

Per Dammann, Natascha Lindahl og Theis 

Cornelsen 

TR-udvalg:  

Niels Nielsen og Henriette Nøiers Hesse 

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 

 

Kredskontoret er besat efter følgende plan: 

Mandage: Henriette Nøiers Hesse og  

Lars Mølhave Pedersen 

Tirsdage:  Henriette Nøiers Hesse og  

Per Dammann 

Torsdage:  Henriette Nøiers Hesse og  

Niels Nielsen 

 

I skolernes sommerferie holder kredskontoret 

lukket, men der er etableret en telefonvagt-

ordning, så medlemmerne i forbindelse med 

hastesager en gang ugentligt har mulighed for 

at komme i telefonisk kontakt med et kreds-

styrelsesmedlem. Mails, fax og postkasse 

tømmes kun lejlighedsvist i denne periode. 

Løn og vederlag 
Kredsformanden har en beskæftigelsesgrad på 

40 % og aflønnes efter løntrin 50 plus tillæg. 

Kredsens næstformand har en beskæftigelses-

grad på 50 % og aflønnes efter løntrin 49. 

Kredsens kasserer har en beskæftigelsesgrad 

på 20 % og aflønnes efter løntrin 47. 

Som følge af, at kredsformanden er gået ned i 

tid, har vi valgt at få et almindeligt 

kredsstyrelsesmedlem, Per Dammann, ind på 

kontoret med en ugentlig kontordag og en 

beskæftigelsesgrad på 20 %. Per aflønnes efter 

løntrin 45. 

De øvrige almindelige 

kredsstyrelsesmedlemmer er ansat efter 

Minijob-reglerne og modtager et månedligt 

vederlag på 270 €.  

Kredsens formand og næstformand er begge 

ansat med nedsat tjenestetid ved Skolefore-

ningen. 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. 

Renteniveauet i 2012 har fortsat været meget 

lavt, hvilket har gjort det svært at finde inve-

steringer, som giver et godt afkast, og som 

samtidigt er rimelig risikofrie. I november var 

vi desværre i den situation, at vores investe-

ring ved Commerzbank udløb, og vi stod der-

for med € 500.000, som vi skulle have genpla-

ceret. Samtidigt må vi konstatere, at en stor 

del af vores obligationer er blevet udtrukket. 

Vi har i samarbejde med et par investerings-

eksperter fra Lån & Spar Bank og Gudme 

Raaschou lagt en plan for vores fremtidige 

investeringsstrategi. Denne går i sin enkelthed 

ud på at sprede vores investeringer så meget 

som muligt og derved reducere vores risiko. Vi 

har derfor påbegyndt et køb af investerings-

beviser i diverse foreninger ved Lån & Spar 

Bank og Gudme Raaschou. 

TR-kursus 
I dagene 9.-10. november 2012 afholdt kreds-

styrelsen et kursus for alle tillidsrepræsentan-

ter på hotel Waldschlösschen i Slesvig.  

Fredagen gik overvejende med program-

punktet Kend din overenskomst, hvor Andreas 

Bang fra DLF, Niels Nielsen og Henriette 

Nøiers Hesse gennemgik hhv. generel 

overenskomst, speciel overenskomst og 

tjenestetidsaftalen. Efter en gennemgang af 
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udvalgte områder arbejdede tillidsrepræsen-

tanterne med praktiske opgaver og cases, som 

til sidst blev opsamlet med mulighed for 

generelle og individuelle spørgsmål. 

Om lørdagen havde vi besøg af hovedstyrel-

sesmedlem Per Sand, der ud over program-

punktet Aktuelt fra DLF også orienterede om 

Rådgivningen ved DLF. 

Sagsbehandlingen 
Sagsbehandlingen varetages primært af 

Henriette Nøiers Hesse. 

Kredskontoret modtager stadig mange hen-

vendelser om rådgivning i forbindelse med 

pensionering og pensionsberegninger samt 

sygepensioneringer. 

Desværre må vi konstatere, at flere og flere 

medlemmer henvender sig pga. stress og 

dårligt psykisk arbejdsmiljø. Lærerne har i de 

seneste år været udsat for et stigende 

arbejdspres ifm. nedskæringer, skolelukninger 

og overgang til fællesskolen. Det er Lærer-

foreningens fornemmelse, at også skole-

lederne udsættes for et stigende pres. 

Vi har set et stigende antal stressrelaterede 

langtidssygemeldinger. Samtidigt er Skolefor-

eningen i dag hurtigere ude med at indlede 

sygepensioneringssager. Kredsen anbefaler, at 

man henvender sig til kredskontoret, så snart 

man bliver bedt om en lægeerklæring mhp. 

vurdering i Helbredsnævnet. 

Kredsen har også i indeværende arbejdsår 

været repræsenteret som bisidder ved tjenst-

lige 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. Inde-

værende funktionsperiode udløber den 31. juli 

2014.  

Et vigtigt forum for udveksling mellem kreds-

styrelsen og tillidsrepræsentanterne er TR-

møderne. Møderne afholdes til stor tilfreds-

hed på Jaruplund Danske Skole. Siden sidste 

generalforsamling har der været afholdt 3 TR-

møder, hvor hovedemnet naturligvis har 

været overenskomstforhandlingerne.  

Som faste punkter på møderne har vi ’Nyt fra 

kredskontoret’, hvor vi fra kredsstyrelsens side 

beretter om, hvad der rører sig på kredskonto-

ret, og ’Spørgsmål fra tillidsrepræsentanter-

ne’, hvor TR´erne kan få svar på de spørgsmål, 

der er aktuelle på deres arbejdsplads. 

Fraktion 4 
Pensionistudvalget består af Anders Schaltz 

Andersen, Orla Møller og Jonna Raavad. 

Udvalget tilrettelægger spændende og af-

vekslende pensionisteftermiddage, en jule-

frokost og en udflugt for kredsens pensio-

nerede 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. 
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Skolelederforeningen 
Pt. varetager kredsen sekretariats- og rådgiv-

ningsfunktioner for Skolelederforeningen, 

ligesom kredsen fører deres regnskab som 

særlige konti i kredsens regnskab. 

Skolelederforeningen deltager som selvstæn-

dig part i forhandlingsfællesskabet, og forman-

den Jytte Andresen er derfor med i forhand-

lingsdelegationen til den generelle overens-

komst. Skolelederforeningen forhandler selv 

speciel overenskomst og tjenestetid for leder-

ne. 

Da Skolelederforeningen havde færdigfor-

handlet deres egen overenskomst, fremsatte 

de ønske om at udtræde af forhandlings-

fællesskabet. Dette blev dog i første omgang 

trukket tilbage og beslutningen udskudt til 

deres generalforsamling i marts. 

Skolelederforeningen ønsker ved en udtræden 

af forhandlingsfællesskabet en fortsættelse af 

samarbejdsaftalens øvrige punkter. 

Kredsstyrelsen ser dog forhandlingsfælles-

skabet som den grundlæggende del af sam-

arbejdsaftalen og er mest stemt for, at man i 

forbindelse med en udtræden af forhandlings-

fællesskabet finder en løsning med Skole-

lederforeningen, der er adækvat med den løs-

ning, der er for kredsene i Danmark, hvor Sko-

lelederforeningen og Danmarks Lærerfore-

nings kredse arbejder adskilt uden fælles ad-

ministration og sagsbehandling. 

Det forpligtende 

kredssamarbejde 
Dansk Lærerforening i Sydslesvig danner sam-

men med Sønderborg Lærerkreds, Åbenrå 

Lærerkreds, Haderslev Lærerkreds, Tønder 

Lærerkreds og Kolding Lærerkreds et forplig-

tende kredssamarbejde. 

Det forpligtende kredssamarbejde er med til 

at holde kontakten til kredsene nord for græn-

sen 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 og det pædagogiske 

udvalg ved Erik Andresen. 

Voksenundervisningen 
Dansk Lærerforening for Sydslesvig er repræ-

senteret i Voksenundervisningens repræsen-

tantskab med to pladser, og Erik Andresen fra 

kredsstyrelsen er valgt som formand for Vok-

senundervisningen. 

GEW 
Lærerforeningens medlemmer har mulighed 

for at få et dobbeltmedlemskab i GEW. Da der 

ikke betales kontingent til GEW, er det en gun-

stig ordning for DLS’ medlemmer. Der er 488 

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.  

Dobbeltmedlemmer er som en del af medlem-

skabet omfattet af GEW’s ”Berufshaftpflicht-

versicherung” 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 for-

mand også formand for driftsrådet. Pt. er 4 af 
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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 2012 inviterede kreds-

styrelsen traditionen tro de nyansatte lærere 

ved Skoleforeningen til et informationsmøde. 

På mødet orienterede formanden og kassere-

ren om de særlige forhold i Sydslesvig, herun-

der vore overenskomster – samt en oriente-

ring om lærernes fagforening, det være sig 

den centrale, den lokale og GEW.  

Pensionistarrangementer 
Pensionistudvalget har arrangeret følgende 

udflugter og arrangementer for medlemmer-

ne af fraktion 4: 

 ”Når oceaner gødes af vulkaner” – 

foredrag v. Svend Duggen 

 Besøg på Flensborg Rådhus 

 Heldagsudflugt – sejltur på Ejderen 

 Sønderjysk kaffebord på Oldemorstoft 

 Julefrokost i Det Danske Hus i Sporskifte 

 Rejseforedrag om Bhutan v. Annie Julia 

Raavad 

Tur til Hamborg 
Den 17. november 2012 havde kredsens 

arrangementsudvalg arrangeret en medlems-

udflugt til Hamborg. Ca. 40 medlemmer deltog 

i udflugten, hvor det var muligt enten at se en 

fodboldkamp eller musicalen Tarzan. 

Efterfølgende var der fælles spisning. Vi har 

fået mange positive tilbagemeldinger og 

opfordringer til at tilbyde flere arrangementer. 

Det er planen i løbet af foråret at arrangere en 

medlemsfest. 

 

Pensionsmøde 
Den 1. november 2012 afholdt Lærerfore-

ningen i samarbejde med BUPL et arrange-

ment med P51, hvor forretningsfører Betty 

Zepka efter en kort orientering om de gene-

relle pensionsregler besvarede mere specifik-

ke og personlige spørgsmål i forbindelse med 

tjenestemandspensionen. 

På grund af ændringer i tjenestemands-

pensionsreglerne med deraf følgende stigende 

folkepensionsalder og pensionsudbetalings-

alder er det blevet sværere med en generel 

rådgivning på området. Men alle medlemmer 

er altid velkomne til at henvende sig både til 

kredskontoret og til Pensionsfonden af 1951 

for at få beregnet deres pension. 

Møde med Skoleforeningens 

formandskab 
I november 2012 mødtes Lærerforeningens 

formand og næstformand med Skolefor-

eningens formand, Per Gildberg, og næst-

formand, Udo Jessen, til et uformelt møde, 

hvor vi bl.a. drøftede medarbejderrepræsen-

tation i Skoleforeningens organer og Skole-

foreningens sociale ansvar som arbejdsgiver.  

Hvad angår medarbejderrepræsentation i 

Fællesråd og Styrelse var der yderst ringe 

forståelse for vort ærinde. 
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Overenskomster

Overenskomstforhandlinger 
Efter at der i december 2011 blev opnået 

enighed om den generelle overenskomst, er 

der i det forgangne år blevet arbejdet på for-

muleringen af overenskomstteksten samt 

været forhandlinger om den specielle over-

enskomst og tjenestetidsaftalen. Det viste sig 

ret hurtigt, at Skoleforeningen havde forbe-

hold over for den aftale om dynamiske henvis-

ninger, som de havde indgået. Dette har været 

med til at trække forhandlingerne i langdrag. 

Forhandlingerne har været ført i Forhandlings-

fællesskabets regi. Ved forhandlingerne om 

den generelle overenskomst og om driftsråds-

forhold har alle fagforeningerne siddet med 

ved forhandlingsbordet, mens forhandlinger 

om de specielle overenskomster og 

arbejdstids-/tjenestetidsaftaler har været ført 

selvstændigt af de enkelte fagforeninger. 

Generel overenskomst 
I forbindelse med den generelle overenskomst 

har man arbejdet med en formulering af over-

enskomst-teksten, der implementerede den 

aftale, man indgik i december 2011. 

Tekstarbejdet har foregået i samarbejde med 

Skoleforeningen i en mindre arbejdsgruppe og 

blev for så vidt afsluttet for et års tid siden, 

selvom vi endnu ikke har set den endelige 

udgave. 

Speciel overenskomst 
Forhandlingerne om den specielle overens-

komst er blevet ført af et overenskomstudvalg 

bestående af Niels Nielsen, Henriette Nøiers 

Hesse og Theis Cornelsen. 

Forhandlingerne har været præget af, at 

Skoleforeningen på flere områder ikke har 

villet gennemføre den dynamiske løndannelse, 

men har villet have særaftaler og undtagelser 

på områder, hvor Lærerforeningen ikke har 

skønnet det nødvendigt. 

Indtil videre er der opnået enighed om følgen-

de: 

- justering af personafgrænsningen for 

måneds- og timelønnede 

- grundlønnen for de uddannede lærere 

- en lille forhøjelse af 

stedfortrædertillægget på de mindste 

skoler 

- en del af funktionstillæggene samt de 

nye lokale lønmidler konverteres til et 

tillæg for lærersamarbejde, klasse-

lærerrådsarbejde og udvalgsarbejde 

- 1/3 af sydslesvigtillægget konverteres 

til et funktionstillæg ”Vi er alle sprog-

lærere” 

- mulighed for deling af klasselærer-

funktionen ved skoler med ikke år-

gangsdelte klasser 

- afvikling af op til to feriedage på skole-

dage 

På følgende områder er der fortsat udeståen-

der: 

- skolekonsulenternes løn, herunder 
evt. åremålstillæg 

- skolepsykologernes løn 
- grund- og kvalifikationsløn for lærere 

uden grunduddannelse 
- reglerne for deltidsbeskæftigelse 
- aftale om lokal løndannelse for lærere 
- aftale om udmøntningsgaranti af nye 

midler til lokal løndannelse 
- aftale om lokal løndannelse for lærere 

m.fl. 

Endvidere er der et afgørende udestående 

mht. formuleringen af overenskomstteksten, 

hvor Skoleforeningen ønsker at citere visse 
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dele af den danske overenskomst, men hvor 

Lærerforeningen ønsker at cementere de dy-

namiske henvisninger i overenskomstteksten. 

Da vi i forhandlingsforløbet indtil flere gange 

har oplevet, at Skoleforeningen tager forbe-

hold for de dynamiske henvisninger, er det 

vigtigt for os at få fastholdt dem i overens-

komstteksten. 

I december udleverede Lærerforeningens for-

handlingsdelegation et udkast til en færdig 

overenskomsttekst, der samtidigt indeholdt et 

kompromisforslag i håb om at kunne få afslut-

tet forhandlingerne.  

Sidst i januar modtog kredsen så Skolefore-

ningens udkast til en overenskomsttekst, som 

vi har gennemgået og konstateret nogle for-

skelle i forhold til Lærerforeningens forslag. 

Disse skal nu behandles på et arbejdsgruppe-

møde den 19. februar. 

Tjenestetidsaftalen 
Forhandlingerne om en fornyelse af tjeneste-

tidsaftalen er blevet ført af et overenskomst-

udvalg bestående af Niels Nielsen, Henriette 

Nøiers Hesse og Per Dammann. 

Der er opnået enighed om en 3-årig forlængel-

se af den nuværende tjenestetidsaftale. Dog 

har Skoleforeningen stillet krav om en halve-

ring af timereduktionen for specialundervis-

ning. 

Skoleforeningen har sidst i januar fremsendt 

et tekstforslag til tjenestetidsaftalen, der ikke 

væsentligt adskiller sig fra det forslag, Lærer-

foreningen har udarbejdet. 

Det er Lærerforeningens forhåbning at kunne 

lægge sidste hånd på Tjenestetidsaftalen ved 

arbejdsgruppemødet den 19. februar. 

Driftsrådsoverenskomst 
Der har i 2012 ikke været forhandlet drifts-

rådsoverenskomst. Lige inden jul indkaldte 

Skoleforeningen dog driftsrådene mhp. at fin-

de en løsning mht. etableringen af et fælles-

driftsråd. 

I 2010 havde man gjort et forsøg på at konsti-

tuere et fællesdriftsråd iht. gældende over-

enskomst. Dette blev dog ikke anerkendt fra 

Skoleforeningens side, da magisterdriftsrådet 

på A. P. Møller Skolen ikke var repræsenteret 

med en egen repræsentant. 

På mødet inden jul opfordrede Skolefore-

ningen parterne til at få nedsat et fællesdrifts-

råd. Man nedsatte herefter et midlertidigt fæl-

lesdriftsråd bestående af to repræsentanter 

fra lærergruppen, en fra skolelederne, to fra 

pædagogerne, to fra det teknisk-administrati-

ve personale og to magistre. 

Skoleforeningen meddelte to uger senere på 

et forhandlingsmøde med fagforeningerne, at 

de heller ikke kunne acceptere dette forsøg på 

at etablere et fælledriftsråd. 

Efterfølgende er Skoleforeningen gået til ar-

bejdsretten for at få sammensætningen af det 

midlertidige fællesdriftsråd erklæret ugyldigt. 

På Skoleforeningens foranledning er forhand-

lingerne om ændring af driftsrådsoverens-

komsten sat i bero.  
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Regnskab, budget og status

Regnskab 2012 og budget 2013 
 

Indtægter Budget 2012 
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Regnskab 2012 Budget 2013 

Kontingent 323000,00 315218,29 319000,00 

Renter og udbytte 63000,00 64129,78 33000,00 

Kursgevinster 0,00 17635,21 0,00 

Skolelederforeningen 5500,00 5403,76 5500,00 

Kontingent skolederne   6360,00 6430,00 7600,00 

Indtægter i alt 397860,00 408817,04 365100,00 

    

Udgifter    

Kontingent til DLF 147000,00 140731,49 

 

147000,00 

Løn og vederlag 168000,00 150632,55 152000,00 

Løn og vederlag skolelederne 6360,00 6540,00 6500,00 

Kredsstyrelsen og udvalg 4000,00 3354,44 4000,00 

TR- og medlemsmøder 3000,00 2056,06 3000,00 

Faglige klubber 500,00 0,00 500,00 

Generalforsamling 1000,00 936,98 1000,00 

Kongres 1500,00 396,08 1000,00 

Kurser 10000,00 8627,80 3500,00 

Pensionistarrangementer 3000,00 1336,91 3000,00 

Husleje, el og varme 9000,00 8478,82 9000,00 

Rengøringsartikler m.m. 150,00 12,07 100,00 

Forsikringer 1200,00 1688,24 1500,00 

Kontorartikler              1500,00 350,32 1000,00 

Telefon og fax 1500,00 1417,94 1750,00 

Porto 2000,00 1202,56 1500,00 

Abonnement og faglitteratur 1000,00 521,60 1000,00 

Arrangementer 3000,00 2329,31 3000,00 

Gaver 1250,00 996,77 1250,00 

Nyanskaffelser og vedligehold 5000,00 3806,76 4000,00 

Revision og lønafregning 2800,00 2622,75 2800,00 

Sagkyndig bistand 1250,00 585,30 1250,00 

Skolelederforeningen 5500,00 7525,85 7500,00 

Handelsomkostninger og depotgebyrer 1500,00 2518,51 1500,00 

Kurstab 0,00 0,00 0,00 

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

Hensættelser 16000,00 58000,00 6000,00 

Diverse udgifter 100,00 89,31 100,00 

Udgifter i alt 397310,00 408758,42 364750,00 

Driftsoverskud 750,00 58,62 350,00 

Balance 397860,00 408817,04 365100,00 
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Status 
     

Aktiver 31.12.2011 kurs 31.12.2012 kurs 

Bankkonto Union Bank 0029718 32222,39  373856,97  

Bankkonto Lån og Spar Bank 4013459156 15439,36  72044,07  

Bankkonto Lån og Spar Bank 4014990661, Skolelederne 3470,36  1333,31  

Bankkonto Commerzbank 732790001 5,35  0,00  

5850 stk. Inter-Renta Anteile 85351,50 14,59 88861,50 15,19 

4% Realkredit Danmark 2038 500098,97 101,775 420740,05 104,522 

5% Nykredit 2038 61868,17 103,95 25336,17 106,524 

4% Nykredit 2041 263180,52 101,328 239971,68 104,371 

5% Nykredit 2041 86959,22 103,899 34079,28 106,538 

4% Nykredit 2044 0,00  81649,69 103,445 

Lån & Spar Invest, danske obligationer 0,00  179457,61 91,35 

Lån & Spar Invest , verden 0,00  7812,65 237,90 

Gudme Raaschou,  danske aktier 0,00  8152,64 109,00 

Gudme Raaschou, Nordic Alpha 0,00  7918,20 124,89 

Gudme Raaschou, European High Yield 0,00  53726,99 128,10 

 
Gudme Raaschou, Emerging Markeds Debt. 0,00  10743,65 116,50 

Commerzbank Sparbrief 500000,00  0,00  

Union Bank Namensaktien 16250,00 325,00 19220,00 310,00 

Aktiver i alt 1564845,84  1624904,46  

     

Passiver     

Egenkapital 1118906,39  1118906,39  

Henlæggelser 387228,58  445939,45  

Årets overskud 710,87  58,62  

Egenkapital i alt 1506845,84  1564904,46  

Skyldigt frikøb 58000,00  60000,00  

Passiver i alt 1564845,84  1624904,46  

     

     

   

Valutakurs den 31.12.11: 1 Euro = 7,4342 DKK   
Valutakurs den 31.12.12: 1 Euro = 7,4604 DKK 

 


