Protokol over Dansk Lærerforening i Sydslesvigs ordinære generalforsamling den 14. marts 2016

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Kredsstyrelsen foreslog Ulrik Nielsen, som blev valgt.
2. Vedtagelse af forretningsorden
Kredsstyrelsen foreslog den udsendte forretningsorden, som blev vedtaget.
3. Valg af protokolførere
Kredsstyrelsen foreslog Per Dammann og Kristina Sukatus, som blev valgt.
4. Valg af stemmetællere
Kredsstyrelsen foreslog Henry Bohm, Jytte Byg, Marion Demuth og Nina Mau Jensen, som blev valgt.
5. Beretning
a. Kredsen
Medlemstal bliver nævnt, lidt tilbagegang i medlemstal. Ingen forandringer i kredsstyrelsen siden sidste
generalforsamling. Arbejdet foregår i harmoni uden de store stridigheder. Roligt år med en ny
overenskomst, der snart skal forhandles. Direktørstillingen ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. var
blevet genopslået, DLS har derfor været i venteposition i forhold til forhandlingerne af en ny overenskomst.
b. Kredskontoret
Ændrede åbningstider på kredskontoret. ”Handicappet” kredsstyrelse med en dårlig gående formand, der
har været igennem en hofteoperation. Formanden er i arbejde igen fra dags dato. Den mundtlige beretning
bliver muligvis lidt kortere af den grund. Kristina Sukatus har overtaget det meste af sagsbehandlingen.
Drøftelser af medlemshenvendelser sker mellem formand og næstformand på kredskontoret.
c. Overførte midler
Beskatningsreglerne har gjort det nødvendigt at flytte dele af aktiverne fra Danmark til Tyskland da DLS’
aktieudbytte ikke bliver beskattet i Tyskland. Kredsen har lagt vægt på at få et depot med mulighed for
onlinehandel.
d. Min side
Ligger formanden på hjertet. Der opfordres til at gøre sig fortrolig med siden for at administrere sine data.
Manglende e-mail-adresser kan sættes ind i medlemssystemet. Det ville gøre det nemmere at fx sende
generalforsamlingshæftet ud elektronisk.
Hovedstyrelsesvalget viste, at ”Min side” ikke bliver brugt. Adgangen foregår via NemID eller CPR-nummer
(fremgår af lønsedlen).

e. TR/TR-møder
Der har været TR-valg for de næste to år. Kredsen mangler nogle tilbagemeldinger fra skolerne. I
kredsstyrelsen har vi drøftet om der skulle laves om på TR-ordningen. Skal der være et minimumantal på fx
5 medlemmer på en institution for at have en tillidsrepræsentant på stedet? Problematikken er blevet
større siden lederne er trådt ud af DLF, tidligere har det været mindst et medlem mere på hver skole.
Emnet tages op på generalforsamlingen nu for at sætte drøftelser i gang også fordi generalforsamlingen
skal høres da en ændring ville kræve en vedtægtsændring.
f.

Fraktion 4

Der er et udvalg bestående af Jonna Raavad, Orla Møller og Anders Schaltz Andersen. Kredskontoret sender
invitationerne ud og tager imod tilmeldingerne. Der har været genvalg til pensionistudvalget af de tre og
Grethe Kreutzer er blevet genvalgt som suppleant. Udflugten om sommeren og julefrokosten er
tilløbsstykker. Pensionister kan give besked på kontoret, hvis de vil have invitationerne tilsendt pr. mail.
g. Arrangementer
Der har været afholdt møde for de nyansatte i efteråret 2015. Der har været få arrangementer i de sidste år
– specielt pædagogiske arrangementer. pga. manglende deltagelse, så der er blevet holdt igen med
pædagogiske arrangementer. Kredsen har sat en undersøgelse i gang via TR for at finde ud af
behov/ønsker. Der er kun kommet en enkelt tilbagemelding.
Der er dags dato sendt invitation ud til møde for kommende pensionister med Lis Bertelsen fra
Pensionsfonden af 1951 med fokus på den individuelle rådgivning. Mødet gennemføres på Nibøl Danske
Skole efter påskeferien. Hvis der er mere end 15 tilmeldinger vil vi gentage et sådant møde.
h. Overenskomster
BUPL Sydslesvig og DLS er i et forhandlingsfælleskab om overenskomstfornyelsen.
i.

Dynamiske henvisninger

Det har været uproblematisk at få implementeret de dynamiske henvisninger. Der har ikke været behov for
forhandlinger og det viser sig at være tidsbesparende at sende et udarbejdet notat til Skoleforeningen til
underskrift.
j.

Opsigelse af overenskomster

Skoleforeningen har ikke ytret klare forventninger til overenskomstfornyelsen. Sonderende drøftelse med
Skoleforeningen efter påske. Efterfølgende vil være udveksling af krav. Det bliver vanskeligt at få en ny
tjenestetidsaftale på plads inden sommerferien. Tjenestetidsaftalen udløber uden opsigelse til 31.07.2016,
vi regner ikke med, at der vil være en ny arbejdstidsaftale inden 1. august, så der er stor sandsynlighed for,
at vi fortsætter med den gamle aftale næste skoleår. Kredsstyrelsen har afholdt en forberedelsesdag i
efteråret med kolleger fra DLF for at være godt rustet til forhandlingerne. Konsulent Andreas Bang
orienterede om det tekniske i overenskomster og formanden for Overenskomstudvalget Gordon Ørskov
Madsen om det politiske. Der blev gennemgået de seneste aftaler og modeller med deres respektive
fordele og ulemper.

6. Drøftelse af beretning
Elisabeth Baecker spørger om organisationsgraden i foreningen.
Niels Nielsen svarer at der føres en ”sort liste” og at der er ca. 50 ikke-medlemmer.
Orla Møller supplerer punktet pensionistarrangementer: Pensionisterne bestræber sig på at holde 4-6
arrangementer om året, delvis i samarbejde med Det Humanitære Udvalg. Udvalget har et forpligtende
kredssamarbejde i fraktion 4 sammen med Sønderborg, Aabenraa, Kolding, Haderslev og Tønder. Det er
inspiration for udvalget. Tak til Kristina på kontoret for den store hjælp.
Kommende arrangementer: heldagstur i maj, 2 arrangementer i samarbejde med Det Humanitære Udvalg
og julefrokost i november.
Michael Rüscher mener ikke at DLS skal skrive under på dele af overenskomsten men først når alle punkter
er færdigbehandlet. Han opfordrer til at der er tid til forberedelse og kvalitet i undervisningen. Godt i
beretning.
Fra skoleleder høres der kun sparesparespare. Hvad er der blevet så dyrt i skolevæsenet. Det kan ikke være
lærerlønninger. Direktionen vil sikkert prøve på den måde at spare, på lærerlønninger.
Grethe Kreutzer. Synes at det et trist at der ikke er pædagogiske arrangementer. Kredsstyrelse og lærerne
skal tage sig sammen. Hun opfordrer til at finde gode emner og foredragsholdere.
Henry Bohm: Har foreningen en ide om at belastningen for lærerne er steget?
Niels Nielsen svarer at der er en del der bliver sygepensioneret. Der er steder hvor der er problemer med
det psykiske arbejdsmiljø. Det er vanskeligt at komme igennem ved Skoleforeningen. Driftsrådet har også
haft svært ved at komme igennem ved Direktionen.
Løsning kan være forflyttelse. I den procedure er der sket en lille ændring, når fx stedet og kollegaen ikke
harmonerer.
Michael Rüscher siger at man får påduttet nogle opgaver uden at der afsættes tid til det. Indimellem føles
det som spild af arbejdskræfter. Fx tabellariske udtalelser eller bibliotekarerne på alle skoler.
Ulrik sætter beretningen til afstemning og den bliver enstemmigt godkendt.
7. Regnskab 2015
Lars Mølhave Pedersen præsenter regnskabet. Der har været færre kontingentindtægter pga. færre
medlemmer. Til gengæld har der været pæne kursgevinster. Der er henlagt 40.000 €., så det har været et
godt regnskabsår. Ændret investeringspolitik fra Danmark til Tyskland.
Regnskabet godkendes med en modstemme.

8. Indkomne forslag – ingen
9. Budget 2016 - herunder fastsættelse af vederlag og kontingent
Ingen aktieudbytte ved akkumulerede aktiefonde , derfor ved vi ikke præcis hvor høje renteindtægterne vil
være. Der har været uro på markederne, så det er svært at spå om renteindtægterne. Der er budgetteret
med en lille henlæggelse i budgettet. Kontingentet forbliver uforandret. Udgifter omtrent som i 2015 og
der budgetteres med et lille overskud.
Budgettet er godkendt enstemmigt.
10. Valg
Niels og Kristina er enstemmigt valgt som kongresdelegerede.
Niels er enstemmigt valgt som formand.
Erik Andresen er enstemmigt valgt som 1. suppleant for den 2. kongresdelegerede, Per Dammann er
enstemmigt valgt som 2. suppleant for den 2. kongresdelegerede.
Kristina er enstemmigt valgt som næstformand.
Lars er enstemmigt valgt som kasserer.
Erik, Natascha, Per og Susanne er enstemmigt valgt som kredsstyrelsesmedlemmer.
Niels Thomsen er enstemmigt valgt som 1. suppleant.
Niels Nissen er enstemmigt valgt som 2. suppleant.
Nina Mau Jensen er enstemmigt valgt som 3. suppleant.
John Windberg og Ole Vrang Lassen er enstemmigt valgt som revisorer.
Helmut Schmidt og Danny Hansen er enstemmigt valgt som revisorsuppleanter.
11. Eventuelt
Orla Møller oplyser at DLF har et hus på Bornholm, der skal renoveres for at blive brugt til folkemødet og
efterfølgende skal udlejes til medlemmer af DLF.

Niels Nielsen siger tak til Ulrik for at lede os igennem forsamlingen og tillykke med den runde fødselsdag,
tak til stemmetællerne, tak til CP, Thomas og Dani og tak til medlemmerne.

Per Dammann

Kristina Sukatus

