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Endelig dagsorden 
 

a) Beretning til godkendelse 

b) Regnskab til godkendelse 

c) Godkendelse af budget - herunder 

fastsættelse af vederlag og kontingent 

d) Valg 

 

Bilag til dagsorden 

 

Ad. a 

Beretning - fra side 4 

 

Ad. b 

Regnskab - side 9 

 

Ad. c 

Budget - side 10 

 

Kredsstyrelsen foreslår følgende 

lokalkredskontingent pr. 1. maj 2021: 

Lokalkredskontingent + (kontingent til DLF) = 

samlet kontingent 

Fraktion 1 40,94 € + (24,06 €)  = 65,00 €  

Fraktion 4  5,46 €  + (9,54 €)  = 15,00 € 

 

Forslaget indebærer en kontingentstigning til 

fraktion 1, hvor kontingentet har været uændret 

siden 2014 

 

 

 

 

 

Ad. d 

Valg for perioden 01.04.2021 – 31.03.2022 

(Se også stemmesedlen) 

 

2 kongresdelegerede 

Kandidater: Carina Lodberg og Kristina Sukatus  

 

Formand (vælges blandt de kongresdelegerede) 

Kandidater: Kristina Sukatus 

 

2 suppleanter for den anden delegerede 

Kandidater: Lars Mølhave Pedersen og Niels 

Thomsen 

 

Næstformand 

Kandidat: Carina Lodberg 

 

Kasserer 

Kandidat: Lars Mølhave Pedersen 

 

2 kredsstyrelsesmedlemmer 

Kandidater: Jonas Noack, Leif Mikkelsen, Martin 

Steffensen og Niels Thomsen 

 

3 suppleanter 

Kandidater: vakant 

 

2 revisorer 

Kandidater: John Windberg og Ole Vrang Lassen 

 

2 revisorsuppleanter 

Kandidater: vakant 
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Beretning

Kredsstyrelsen 
Kredsstyrelsen har følgende sammensætning: 

Kristina Sukatus - formand 

kris@dlf.org 

 

Natascha Lindahl - næstformand 

nali@dlf.org 

 

Lars Mølhave Pedersen - kasserer 

lamp@dlf.org  

 

Carina Lodberg - kredsstyrelsesmedlem 

clod@dlf.org 

 

Niels Thomsen - kredsstyrelsesmedlem 

nith@dlf.org 

 

Suppleanter til kredsstyrelsen 

1. Martin Steffensen 

2. vakant 

3. vakant 

Revisorer  
John Windberg 

Ole Vrang Lassen 

Revisorsuppleanter 

1. Helmut Schmidt  

2. vakant 

 

Kredsstyrelsesmøder 
Kredsstyrelsen afholder normalt møde hver 

3. uge. Siden sidste generalforsamling i marts 

2019 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. 

Siden marts 2020 har kredsstyrelsen 

udelukkende afholdt virtuelle møder. 

Frekvensen har været en anden end tidligere, 

da vi pga. Corona tit har måttet afvikle 

spontane møder for at drøfte akut opståede 

situationer hhv. reagere med en fælles 

beslutning på henvendelser fra medlemmer.  

Kredskontoret 

Kredskontoret har åbent tre gange om ugen, 

normalt med følgende åbningstider: 
Mandag 12:00 - 16:00 

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. Der kan 

konstateres, at det i det forgangne år har været 

påkrævet, at skulle aftale møder på skæve 

tidspunkter. Tilbagemeldingerne på 

muligheden for at afholde virtuelle møder har 

været gennemgående positive og blevet brugt 

rigtig meget. 

 

Tidligere har kredskontoret haft en 

telefonvagtordning i sommerferien. Dette er 

blevet ændret til en mere tidssvarende model, 

som bl.a. vores samarbejdende kredse nord for 

grænsen har etableret. Kredskontoret har 

udover dette været åbent i den første og sidste 

uge af sommerferien. 

Løn og vederlag 
Kredsformanden har pt. en beskæftigelsesgrad 

på 50 % og aflønnes efter løntrin 51. 

Kredsens næstformand har pt. en 

beskæftigelsesgrad på 40 % og aflønnes efter 

løntrin 48.  

Kredsens kasserer har en beskæftigelsesgrad 

på ca. 12 % og et kredsstyrelsesmedlem har en 

beskæftigelsesgrad på 20 % og aflønnes begge 

efter løntrin 47. 

  

http://www.dls.dk/
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Det femte kredsstyrelsesmedlem er ansat efter 

Minijob-reglerne og modtager et månedligt 

vederlag på € 270.-. 

 

Pt. er kredsens formand, næstformand 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. 

Regnskabsåret 2020 startede med en fortsat 

positiv udvikling som 2019, men i marts da 

Covid-19 ramte Europa og resten af den 

vestlige verden, oplevede aktiemarkederne 

massive kursfald som i 2008. I løbet af resten 

af 2020 er aktie- og obligationskurserne dog 

steget, så 2020 sluttede med en mindre 

kursgevinst på € 27.166,26. 

Vi har pr 1. januar 2021 valgt at ophøre med at 

have vores aktiedepot hos Commerzbank. 

Vores nye depot har vi valgt at have ved Geno 

Broker, som er en af Union-Banks 

samarbejdspartnere. 

Sagsbehandlingen 
Kredsen har fortsat arbejdet med strukturelle 

ændringer i forhold til opgaverne på 

kredskontoret. Både Natascha Lindahl i sin 

funktion som næstformand og Carina Lodberg 

som kredsstyrelsesmedlem med en fast dag på 

kontoret er involverede i sagsbehandlingen. 

 

Kredskontoret konstaterer mange flere 

medlemshenvendelser i året 2020. 

Mangfoldigheden i henvendelserne gør, at det 

er en ualmindelig spændende hverdag, vi 

møder ind til. Regelmæssige henvendelser 

drejer sig om rådgivning ifm. barsel eller 

pension. 

 

Vi har oplevet en kraftig stigning af 

medlemmer, der møder ledere i dagligdagen, 

der udvikler en kreativ tolkning af blandt andet 

vores tjenestetidsaftale.  

I året der gik, har alt været præget af 

Coronavirussen. Vi har været tvunget til at 

håndtere nedlukninger både i det private og i 

skoleverdenen.  

Den arbejdsbelastning, som tidligere har fyldt 

ekstremt meget i nærmest alle henvendelser til 

kredskontoret, er blevet afløst af eller suppleret 

med bekymringer og frygt. Vi må konstatere, at 

arbejdsforholdene for mange lærere er 

overbelastende og Corona har gjort sit. 

Skoleforeningens projektpolitik sammenlagt 

med manglende eller dårlig kommunikation 

skaber frustrerede medlemmer også i Corona 

tider.  

 

Ved længerevarende fravær pga. sygdom 

anbefaler vi, at vores medlemmer altid 

henvender sig til kredskontoret.  

Det samme gælder for tjenstlige samtaler, hvor 

kredsen kan overtage bisidderfunktionen. Vi 

anbefaler, altid at tage en 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, eventuelt også 

med en juridisk vurdering af forløb eller 

indhold. 

Min side 
På MIN SIDE er der bl.a. mulighed for at 

foretage adresseændring, ajourføre sin 

 e-mailadresse eller tlf.nr. samt 

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.  

Da login samtidig er vejen ind til de 

elektroniske afstemninger, som gennemføres i 

Danmarks Lærerforening, anbefaler vi, at alle 

medlemmer gør sig fortrolige med systemet. 

Ved spørgsmål står kredskontoret gerne til 

rådighed. 
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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 tillidsrepræsentanterne og 

kredsstyrelsen er TR-møderne. Inden Corona 

tog over blev møderne afholdt på Jaruplund 

Danske Skole. Skolen ligger centralt og yder en 

fin service. Siden sidst har der været afholdt 

TR-møder hvor emnerne har været 

Skoleforeningens tiltag som fx. Pædagogisk 

genforening (uge 20 i 2020), implementering 

af de nye læreplaner samt evalueringsskemaer. 

Store emner er strukturudvikling, påtænkte 

skolelukninger og kredsens ageren i det 

offentlige rum. 

TR-valgene blev på trods af Corona afviklet i 

sommeren 2020, og vi har kunne afholde et 

enkelt fysisk TR-møde ultimo september. 

Emnerne har været Corona-situationen på de 

sydslesvigske skoler, A20, kongressen og 

samarbejdet med Skoleforeningen. 

Forhandlingsfællesskabet 

(FFS) 
Forhandlingsfællesskabet består af BUPL, DLS 

og GEW. Siden den sidste 

overenskomstfornyelse blev skrevet under, har 

FFS afholdt en del møder. Emnerne har været 

en påtænkt pauseordning på 

dagtilbudsområdet, ændring af ferieloven i 

Danmark, tilbageholdte feriepenge og mulige 

forhandlinger med Skoleforeningen. Lige 

inden Corona tog over, var der afholdt et enkelt 

møde som forberedelse af eventuelle 

forhandlingsmøder med Skoleforeningen. 

Det er typisk dagtilbudsleder Hauke Paulsen, 

formand for BUPL Sydslesvig, og Michael 

Rosenberg fra BUPL Sydjylland, der deltager i 

møderne med DLS. 

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 GEWs 

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 deres medlemskab omfattet af 

GEWs ”Berufshaftpflichtversicherung” og en 

nøgleforsikring.  

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. Endvidere er kreds 

163 repræsenteret i arbejdsmiljøudvalget og 

det pædagogiske udvalg. 

Kredsenes delegerede mødes ved månedlige 

møder, der normalt afholdes i Aabenraa 

Lærerkreds’ lokaler. Pt. afholdes møderne 

selvfølgelig virtuelt. 

Faglig Klub 
Kredsen har tidligere 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 kredsstyrelses-

medlemmer, der deltager i faglig klub møder, 

som kan afholdes på skolerne uden ledelsens 

deltagelse.  

Pt. gøres der brug af muligheden for afvikling 

som virtuelle møder, hvor kredsstyrelsen gerne 

deltager. 

To formandsvalg i DLF 
På kongressen i oktober 2019 blev Anders 

Bondo Christensen genvalgt som formand for 

Danmarks Lærerforening. Dorte Lange vandt 

kampvalget om posten som næstformand over 

Morten Refskov. 

Valgkampen og specielt Anders Bondos 

udtalelser udløste en debat; ikke kun i 

kredsene, men også på Facebook og på 

Folkeskolen.dk.   
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Efter at den nye arbejdstidsaftale A20 var 

blevet forhandlet i hus, meldte Anders Bondo 

Christensen i august 2020, at han stopper som 

formand for Danmarks Lærerforening.  

På kongressen i september 2020, som blev 

afviklet som en fysisk én-dags-kongres var der 

denne gang kampvalg om formandsposten, 

som Gordon Ørskov Madsen vandt over 

Anders Liltorp og Morten Refskov. 

To hovedstyrelsesvalg 
Efter kongressen blev det tid til 

Hovedstyrelsesvalget, som blev afholdt i 

november/december 2019.  

Marianne Holler Kanstrup fra Haderslev 

Lærerkreds stillede op, og hun var den 

kandidat, som kreds 163 kunne pege på.  

Efter en periode hvor der pga. diverse årsager 

ikke var kontinuitet i kommunikationen 

mellem de sydjyske kredse og Hovedstyrelsen, 

har Marianne bidraget engageret med stor 

faglighed og indsigt i de lokale udfordringer.  

Desværre var stemmeprocenten i Sydslesvig 

lavere end forventet. 

DLF skal nu ud i et landsdækkende 

suppleringsvalg til en ledig plads i 

hovedstyrelsen da Marianne i august meddelte, 

at hun ønsker at træde ud af hovedstyrelsen af 

private årsager, og hverken 1. eller 2. suppleant 

ønskede at indtræde på posten. 

Suppleringsvalget, som starter den 1. marts 

2021, foregår som det ordinære valg, og der 

bliver igen tale om et elektronisk valg ligesom 

ved hovedstyrelsesvalget tilbage ultimo 2019. 

Valget gælder frem til 31. december 2023. 

 

Medlemsmøder 
Der har været afholdt et medlemsmøde i 

starten af januar sidste år, hvor emnet var 

situationen omkring arbejdstid i Danmark, 

Lærerkommissionens rapport, lokalaftaler og 

de eventuelle konsekvenser for forholdene i 

Sydslesvig. 

Inden debatten blev sat i gang var der oplæg 

fra to konsulenter, som har deres daglige gang i 

Sekretariatets forhandlingsafdeling. 

Der var efterfølgende indkaldt til 

medlemsmøde for fraktion 1, hvor emnerne 

skulle have været medlemmers forventninger 

til en kommende arbejdstidsaftale i Sydslesvig. 

 

Grundet Corona måtte mødet, der var planlagt 

til den 26. marts 2020 desværre også aflyses. 

Fraktion 4 
Pensionistudvalget nåede at afholde valg den 

5. marts 2020 og der var genvalg til alle poster. 

Udvalget havde planlagt et stort antal 

spændende arrangementer for pensionisterne i 

kreds 163. Desværre måtte alle arrangementer 

aflyses i 2020. 

Invitationerne sendes ud fra kredskontoret, 

som fungerer som sekretariat for 

korrespondancen.  

Pensionistarrangementer 
Pensionistudvalget havde i 2019 arrangeret 

følgende udflugter og arrangementer for 

medlemmerne af fraktion 4: 

 

• Sønderborg Slot: ”De slesvigske krige 

og frem til genforeningen” 

• Heldagstur til Middelfart: Clay 

Keramikmuseum og Psykiatrisk 

Samling 

• Musikalsk foredrag v. Erik Sommer 

• Julefrokost med 50 deltagere 

• Foredrag om: Den Internationale 

Kommission 

• Rundvisning på Justitsmuseet i 

Flensborg 

• Valgmøde samt foredrag ved Gerhard 

Bethge 

Til hvert arrangement udarbejdes en 

invitation, der sendes ud fra kredskontoret. 

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 med på maillisten. 

 

Debatforum 
 

Til sidste års generalforsamling indsendte Leif 

Mikkelsen følgende forslag til 

generalforsamlingens dagsorden:  

mailto:163@dlf.org


8 
 

 

Generalforsamlingen opfordrer 

Kredsstyrelsen til at etablere et let 

tilgængeligt elektronisk debatforum for 

medlemmer af Dansk Lærerforening i 

Sydslesvig, hvor medlemmer kan indgå i 

dialog med hinanden og med Kredsstyrelsen 

Begrundelse: 

I forbindelse med diskussionen om 

Skoleforeningens økonomi og Moos-Bjerres 

famøse rapport herom har det vist sig at de 

tilgængelige offentlige kommunikationsveje 

ikke er egnede og tilstrækkelige til debat 

medlemmerne imellem og mellem 

kredsstyrelse og medlemmer. Som følge heraf 

opstod der visse turbulenser blandt 

medlemmerne som kunne være undgået, hvis 

vi havde haft et egnet internt debatforum, 

hvor aktuelle sager kunne tages op til 

diskussion uden indblanding udefra.  

Forslaget er ikke med på dagsordenen i år, da 

kredsen har været i kontakt med Leif 

Mikkelsen og aftalen er, at der kan bruges et 

internet/lukket rum til debat. 

Danmarks Lærerforening har etableret en 

fælles intern kommunikationsplatform til 

videndeling, kommunikation og koordination. 

Som medlem kan du få adgang med dit Uni-

login, prøv: http://dlfinsite.dlf.org  
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Regnskab, budget og status

Regnskab 2020 og budget 2021 
 

Indtægter  Budget 2020 Regnskab 2020 

2018 

Budget 2021 

Kontingent  280000,00 265471,39 285000,00 

 
Renter og udbytte  25000,00 26653,35 25000,00 

Kursgevinster  0,00 27166,26 0,00 

Indtægter i alt  305000,00 319291,00 310000,00 

 
     

Udgifter     

Kontingent til DLF  115000,00 122901,20 115000,00 

Løn og vederlag  153000,00 152963,70 155000,00 

 
Kredsstyrelsen og udvalg  2000,00 385,10 2000,00 

TR- og medlemsmøder  2000,00 324,48 2000,00 

Faglige klubber  500,00 0,00 500,00 

 
Generalforsamling  1200,00 113,53 

 

2000,00 

Kongres  750,00 661,94 1000,00 

Kurser  1000,00 0,00 1000,00 

Pensionistarrangementer  3000,00 1320,83 3000,00 

Husleje, el og varme  9000,00 8515,43 9000,00 

Rengøringsartikler m.m.  100,00 146,56 150,00 

Forsikringer  1500,00 1665,39 1750,00 

Kontorartikler  750,00 393,21 750,00 

Telefon og fax  1000,00 1500,90 1500,00 

Porto  750,00 799,84 1000,00 

Abonnement og faglitteratur  700,00 134,65 750,00 

Arrangementer  3000,00 0,00 3000,00 

Gaver  1250,00 1065,97 1500,00 

Nyanskaffelser og vedligehold  4000,00 1191,70 4000,00 

Revision og lønafregning  2500,00 2483,03 2500,00 

Sagkyndig bistand  1000,00 0,00 1000,00 

Handelsomkostninger og depotgebyrer  200,00 333,33 400,00 

Kurstab  0,00 0,00 0,00 

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

Hensættelser  0,00 22000,00 0,00 

Diverse udgifter  200,00 327,06 500,00 

Udgifter i alt  304400,00 319227,85 309300,00 

Driftsoverskud  600,00 63,15 700,00 

Balance  305000,00 319291,00 310000,00 
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Status 
     
Aktiver 31.12.2020  31.12.2019  

Bankkonto Union Bank 0029718 23462,81 

10 

 32050,19 

10 

 

Bankkonto Lån og Spar Bank 4013459156 28465,76  19411,64  

Bankkonto Commerzbank 252610101 4378,33  13700,82  

Inter-Renta Anteile 40110,00  42720,00  

4% Realkredit Danmark 2038 10336,76  13045,51  

4% Nykredit 2041 6293,37  8868,68  

4% Nykredit 2044 2075,73  3023,24  

Gudme Raaschou, European High Yield 72967,62  74557,30  

HP Invest, Korte danske obligationer 141008,91  141989,56  

Nordea Invest, Virksomhedsobligationer 180872,06  180690,15  

Nordea Invest, European High Yield Bonds 50615,25  49575,97  

Maj Invest, danske obligationer 405768,35  404246,36  

Maj Invest, obligationer 317906,25  314256,26  

ComStage-Dax TR UCITS EFT 199718,40  189152,00  

ComStage-MSCI World TRN U.EFT 461925,00  443790,00  

Union Bank Namensaktien 21700,00  21700,00  

Aktiver i alt 1974840,83   1952777,68  

     

Passiver     

Egenkapital 1118906,39  1118906,39  

Henlæggelser 785871,29  762911,53  

Årets overskud 63,15  959,76  

Egenkapital i alt 1904840,83  1882777,68  

Skyldigt frikøb 70000,00  70000,00  

Passiver i alt 1974840,83 

624,06 

 1952777,68 

624,06 

 

     

     

   

 


