
Generalforsamling 18. marts 2019 på Gottorp-Skolen 
Protokol. 
Antal deltagende medlemmer: 35 
 
Pkt.1:Valg af dirigent 
Kredsstyrelsen foreslår Niels Gæmelke ( konsulent ved DLF) 
Han bliver valgt enstemmigt. 
 
Pkt. 2: Godkendelse af forretningsorden 
Forretningsordenen blev vedtaget enstemmigt. 
 
Pkt.3: Beretning 
Formanden aflægger beretning. 
Der spørges ind til ift elektronisk  indkaldelse. Skal der indhentes tilkendegivelse hos medlemmerne, at man 
er indforstået med det? Niels Gæmelke forklarer, men vil gerne undersøge det nøjere. 
Der spørges vedr. samtale med Skoleforeningen. Har Skoleforeningen tilkendegivet at man vil tale med os? 
Formanden fortæller om et møde med Skoleforeningen forleden, men det var ikke tilfredsstillende. Næste 
møde er sat til d. 19.03.19 
Et medlem spørger vedr. TR’s status i Sydslesvig i forhold til Danmark? Formanden orienterer om 
forhandlinger med Skoleforeningen ift at TR’erne i Sydslesvig skal have tid for deres arbejde. 
Skoleforeningen henviser til, at der er et driftsråd, som gør, at en TR aftale ikke er nødvendig. 
Der spørges, om Lærerforeningen tages seriøst? Niels Gæmelke orienterer om situationen i DK. Der findes 
ingen hovedaftale i Sydslesvig. 
Der spørges ind til om Lærerforeningen så ikke har nogen magt? Formanden forklarer Lærerforeningens 
situation i det der er en aftale, der ikke har en slutdato. Aftalerne gælder, indtil der indgås en ny. 
Dirigenten sætter beretningen til afstemning.  
Den bliver enstemmigt vedtaget. 
 
 
Pkt.4: Vedtægtsændringer 
Formanden gennemgår vedtægtsændringerne punkt for punkt.  
Medlem foreslår: vedr. 7.1.: at slette de sidste 5 ord. (”samt ved opslag på skolerne”) 
Mødet suspenderes. Kredsstyrelsen rådfører sig. Kredsstyrelsen tager ændringsforslaget til efterretning. 
Et medlem er kritisk ift ændring af valgproceduren. Betænkelig med hensyn til Kredsstyrelsens 
sammensætning i den påtænkte nye måde at gøre det på. Flertallet af en generalforsamling ville kunne 
dominere mindretallet ved valg af de forskellige poster. 
Et medlem spørger ind til historikken.  
Historikken uddybes af medlem der er skeptisk. 
Der henvises til pkt. 12.0. Man ønsker navneændring til ”Seniorudvalg”. Der sendes ikke 3, men kun to 
medlemmer til det forpligtende udvalgsforum Syd. Yderligere ønskers der, at valgdatoen for 
pensionistudvalget ændres til oktober/november.  
Der spørges ind til betænkeligheden ved valgproceduren. Forstår ikke indvendingerne. Hvor mange 
stemmer har man? 
Medlem: noget med frister. Dirigenten henviser til, at det burde være blevet nævnt under beretningen. 
Et medlem mener, der kan fremsættes resolutioner. Dirigenten henviser til, at det burde være blevet 
nævnt under beretningen. 
Et medlem henviser til stk. 8.1: Hvem repræsenterer Foreningen? Er det sprogligt korrekt?  
Omformuleringsforslag: ”2 af disse …”. 
Mødet suspenderes. Kredsstyrelsen holder et lille møde. 



Kredsstyrelsens tilbagemeldinger: Kredsstyrelsen trækker vedtægtsændringerne tilbage for at få en juridisk 
bistand. 
 
Pkt.5: Indkomne forslag 
Ingen 
 
Pkt.6: Regnskab 
Kasseren gennemgår regnskabet. 
En af revisorerne aflægger revisorberetning og anbefaler, at forsamlingen godkender regnskabet. 
Regnskabet godkendt enstemmigt. 
 
Pkt.7: Budget  
-herunder fastsættelse af vederlag og kontingent. 
Kredsstyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Kassereren gennemgår budgettet. 
Forsamlingen godkender budgettet enstemmigt. 
 
Pkt.8: Evt. 
En tidligere skoleinspektør opfordrer til en effektivisering i Centralforvaltningen. Orientering om en 
skrivelse, han har sendt til regnskabsføreren. 
Formanden for pensionistudvalget takker for godt samarbejde og orienterer om de fremtidige tiltag. 
Der spørges, om protokoller fra TR-møder lægges ud på ”Min side”, så man kan følge med, når man er 
forhindret i at deltage i TR-møder. Evt. også et forum for diskussion. 
 
Dirigenten takker for god ro og orden. Han nedlægger sit hverv. 
Formanden for kredsstyrelsen takker dirigenten for at føre godt gennem generalforsamlingen. 
TAK til stemmetællere og protokolfører, og skolen for husly. 


