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F 

 

    Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 

 

 

1. Dersom formandens beretning indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere af-

gørelse, er disse punkter undtaget fra afstemningen om beretningen. 

2. Dirigenten påser, at forhandlinger fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Medlem-

merne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 

3. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan forslagsstilleren og forman-

den når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 

4. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag 

om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun forman-

den og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

5. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken 

rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 

6. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog kredsvedtægternes §6, hvorefter gene-

ralforsamlingen kun kan træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen, samt vedtæg-

ternes §14 og §15 om hhv. kredsens ophør og vedtægtsændringer, som kræver, at mindst 2/3 af de 

fremmødte stemmer herfor. 

7. Ved valg af kredsformand, delegeret til Danmarks Lærerforenings kongres samt suppleanter, revisor 

og revisorsuppleant anvendes flertalsvalg. Ved øvrige personvalg anvendes “pointmetoden”.  

 Der kan forlanges skriftlige forslag og skriftlig afstemning. 

Valg af delegeret og suppleanter til Danmarks Lærerforenings kongres foretages efter, at den samlede 

kredsstyrelse er valgt. Kredsformanden er jf. DLF’s vedtægter delegeret. Øvrige delegerede vælges 

blandt kredsstyrelsesmedlemmerne. 
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Kandidat til formandsposten 

Kim Jørgensen 

Bosat i Ølgod.  

Lærer tilknyt-

tet Ølgod Skole 

Formand for 

Varde Lærer-

kreds og fæl-

lestillidsrepræ-

sentant i Varde 

Kommune i 4 

år 

Næstformand – FællesMED 

Medarbejderrep. i HovedMED.-udvalget 

Kredsstyrelsesmedlem siden 2004, 6 af årene 

som næstformand 

Underviser i Danmarks Lærerforening 

Underviser på MED.-udd. i Varde Kommune 

 

Jeg vil arbejde for: 

- at styrke samarbejdet mellem Lærerkreds 

og Kommune 

- at forbedre lærernes arbejdsmiljø 

- at investeringer i vores folkeskole sættes 

på dagsordenen i strukturdebatten 

- at styrke tillidsvalgtes mulighed for spar-

ring, videndeling og kompetenceudvikling 

- at udvikle og forbedre Varde Lærerkreds` 

medlemsservice 

- at iværksætte initiativer til styrkelse af 

sammenholdet i foreningen 

 

Man skal jo nærmest være elitesoldat for 

at være ansat i det offentlige i dag! 

Overskriften stødte jeg på, da jeg læste en 

artikel af stressekspert Thomas Milsted. Det 

handler om, at vi på de kommunale arbejds-

pladser oplever en hverdag med høje krav til 

dokumentation, effektivisering, arbejdstem-

po, samarbejde og omstillinger. Lærerne sid-

der midt i en giftig cocktail med reform, lov 

409 og inklusionen.  

Skal vi accepterer tilstanden som et givent 

vilkår, der ikke kan laves om, som det kun 

handler om at håndtere?  Vi hører ledelsen 

tale om, at det er den enkelte medarbejders 

mentale robusthed, der skal styrkes. Skal vi 

dermed frakende os ansvaret for de ram-

mer, som er dybt uanstændige og urimelige?   

Det mener jeg ikke!  

Vi ved godt, at medarbejderne har for meget 

at lave, det kan vi læse ud af kommunens 

trivselsundersøgelse fra 2014. Undersøgelser 

peger på, at problemer med stress på ar-

bejdspladsen grundlæggende handler om 

tidspres og dårlig ledelse. Vi har erkendt 

denne årsagssammenhæng til et belastende 

psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen, men 

hvad gør vi ved problemet?  

Både nyuddannede lærere, yngre lærere og 

erfarne lærere henvender sig på kredskonto-

ret, fordi de ikke kan få deres arbejdsliv til at 

hænge sammen. De tænker på at søge ned i 

tid for at finde tid til at løse deres arbejdsop-

gaver. Man får den tanke, at lærerarbejdet 

har udviklet sig til et job for elitesoldater! 

Derfor skal vi i Varde Kommune arbejde med 

konkrete initiativer til at sænke arbejdspres-

set. Det er vigtigt at have fokus på trivsel, på 

god og synlig ledelse, hvor samarbejdet byg-

ger på tillid og retfærdighed. Ledelsen skal i 

samarbejde med de tillidsvalgte og med den 

enkelte lærer være tydeligere i deres priori-

teringer. Og politikerne skal indse, at man 

ikke kan drive et skolevæsen, hvor der ikke 

investeres i midler til undervisningsopgaven. 

Hvis vores fælles skolevæsen skal lykkes med, 

at vores børn bliver den bedst uddannede 

generation nogensinde, skal der investeres i 

folkeskolen! Det er ikke nok at tale skolen op! 

Der skal handling bag ordene.  

Kim Jørgensen, formand for Varde Lærerkreds 
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Mød frem til generalforsamling 2016 

Generalforsamlingen er Varde Lærerkreds` 

øverste myndighed. Her har medlemmerne 

indflydelse på valget til formand, valget til 

kredsstyrelsen og valget af delegerede til 

Danmarks Lærerforenings Kongres. På gene-

ralforsamlingen fremlægges kredsstyrelsens 

beretning til godkendelse. Det er de frem-

mødte medlemmer, der får muligheden for 

at deltage i debatten om indholdet i beret-

ningen, det er dem, der får indflydelse på 

godkendelser og valg. Og husk en fagfor-

enings styrke er proportional med medlem-

mernes opbakning. Vel mødt. 

Formand, Kim Jørgensen 

 

 

Ansatte i Varde Lærerkreds 
 

 

Kontorassistent 

Medlemsservice 

Ginna Hindsig  

gihi@dlf.org 

______________________________ 

Sagsbehandler 

Flemming Lyhne  

flyh@dlf.org 

Kim Jørgensen 

kimj@dlf.org 

______________________________ 

Varde Lærerkreds 

Kreds 103 

Stausvej 30, 6800 Varde  

103@dlf.org 

Tlf. 75 22 35 00 

 

Kredsens hjemmeside 

www.kreds103.dk 

 

Åbningstider 

Mandag – torsdag    9.00 -15.00 

Fredag              9.00 -12.00 

 

  

mailto:gihi@dlf.org
mailto:flyh@dlf.org
mailto:kimj@dlf.org
mailto:103@dlf.org
http://www.kreds103.dk/
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     Kandidater til kredsstyrelsen 
 

 

Mit navn er Flemming Lyhne og jeg er til-
knyttet Lykkesgårdskolen, hvor jeg har 
været lærer siden 1990. Jeg er uddannet 
som både tillidsrepræsentant og ar-
bejdsmiljørepræsentant, og har i den for-
bindelse både siddet i skolebestyrelsen 
og det lokale MED udvalg som næstfor-
mand igennem flere år, ligesom jeg i en 
periode har siddet i det kommunale Fæl-
les MED udvalg. 

Næstformand og kongresdelegeret 

Jeg blev valgt ind i Varde Lærerkreds ved 
det seneste valg og har i de forgangne 2 
år fungeret som næstformand og i det 
seneste ¾ år også fungeret som sagsbe-
handler. Jeg genopstiller til kredsstyrel-
sen, fordi jeg finder arbejdet som kreds-
styrelsesmedlem og næstformand yderst 
interessant og vigtigt. Efter indførelsen af 
lov 409 tilbage i 2013, har det været en 
lang og sej kamp, som langt fra er slut 
endnu, at genvinde fodfæste og indflydel-
se som fagforening både centralt og lo-
kalt. Det arbejde vil jeg gerne have mulig-
heden for at fortsætte de næste 2 år, og 
målet centralt skal være at DLF igen kan 
indgå en ressourcebindende aftale om 
arbejdstid. Derfor stiller jeg også op som 
kongresdelegeret for Varde Lærerkreds. 

Lokal arbejdstidsaftale 

I mellemtiden må vi konstatere, at vi i 
Varde stadig ikke har en lokal arbejds-
tidsaftale, der sikrer lærerne den nød-
vendige tid og fleksibilitet til at løse deres 

opgaver, og netop arbejdspresset som 
følge af dette, er en af de helt store ud-
fordringer, vi står overfor. Men så længe 
Varde Kommune ikke ønsker at indgå en 
ressourcebindende aftale, der effektivt 
sikrer lærerne den tilstrækkelige tid og 
fleksibilitet til at løse opgaverne, og le-
derne på skolerne ikke forholder sig seri-
øst til at prioritere i lærernes mange op-
gaver, så er den faste tilstedeværelse, ef-
ter min overbevisning, stadig det bedste 
værn mod det grænseløse arbejde.  

Når det er sagt, er det vigtig for mig at 
understrege, at jeg til fulde forstår og an-
erkender de mange lærere, der bræn-
dende ønsker sig en mere fleksibel ar-
bejdstid. 

Jeg vil derfor gerne have chancen for i 
endnu en periode, at arbejde for: 

 At lærerne i Varde kommune får de 
bedst mulige betingelser for at kunne 
lykkes med deres opgave under de nu-
værende forhold.  

 At Varde Lærerkreds på et tidspunkt 
bliver i stand til at indgå en lokal ar-
bejdstidsaftale med ressourcebinding. 

 At Varde Lærerkreds, indtil det kan bli-
ve til virkelighed, fortsætter bestræ-
belserne for, at få de 15 punkter om 
arbejdstid - bilag 4 fra OK 15 - til virke 
bedst muligt ude på skolerne. 

 At Varde Lærerkreds presser på for at 
de muligheder, der er for bla. fleksibel 
arbejdstid, afprøves og udnyttes opti-
malt. 

 At lærerne i Varde oplever, at arbejds-
presset mindskes, ved at der bliver 
større sammenhæng mellem opgave-
mængden og den tidsmæssige res-
source. 

 

Næstformand og sagsbehandler Flemming 
Lyhne 
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Lisbeth L. Christensen 
Lærer på Ølgod Skole 

Jeg genopstiller til kreds-
styrelsen. Jeg er 43 år, 
bor i Agerbæk. Jeg ar-
bejder som dansklærer i 

Indskolingen. Jeg er TR, næstformand i MED 
og sidder i skolebestyrelsen. 

Jeg har siddet i kreds-styrelsen de sidste 2 år, 
hvor jeg har været kursusansvarlig og pæda-
gogisk ansvarlig. Jeg har desuden fået opga-
ver som sagsbehandler på tjenestemands-
pension og barsel. 

Jeg vil gerne tage en periode mere i Kredssty-
relsen fordi jeg synes arbejdet er spændende 
og jeg vil gerne, hvis jeg kan være med til at 
gøre noget godt for lærernes arbejdsforhold 
og være med til at klæde TR´erne godt på til 
at gøre arbejdet på skolerne. 

_____________________________________ 

Pia Jessen 
Børnehaveklasseleder 
på Horne Skole 
 
Jeg er 57 år og har været 
ansat i folkeskolen i 25 
år. De sidste 16 år har 

jeg været fagpolitisk engageret i Børnehave-
klasseforeningen, som jeg er formand for på 
8. år. Jeg er kongresdelegeret i DLF, TR på 
Horne Skole og de sidste to år har jeg været 
kredsstyrelsesmedlem i Varde Lærerkreds.  
 
Folkeskolen gennemgår store forandringer i 
disse år, og vi mærker, at der er et stort pres 
på lærerne og børnehaveklasselederne. Det 
pres har vi ikke selv valgt, men det er et ud-
slag af skolereformen. 
Jeg vil gerne fortsætte det spændende fagpo-
litiske arbejde i Varde Lærerkreds, for fortsat 
at være med til at styrke folkeskolen, som 
summer af læring med elever, der har lyst til 
suge af nektaren i det samspil, der er mellem 
engagerede lærere og børnehaveklasselede-
re. 
 
 

Ulrikke K. Bendtson 
UU-vejleder i Varde 
Kommune 
 
Jeg genopstiller til 
kredsstyrelsen, fordi 

jeg gerne vil bidrage til at udvikle en folkesko-
le i Varde kommune, hvor både lærernes og 
elevernes trivsel står allerhøjest på dagsord-
nen.  
For mig er åbenhed, dialog og tillid til hinan-
den nogle af de vigtigste midler til at kunne 
ændrer på tingenes tilstand. Tillid og tryghed 
går for mig hånd i hånd. Vi skal i fællesskab 
genskabe trygheden på skolerne ved at få 
skabt nogle rammer, der har mod og tillid til 
at investere i lærerne og eleverne i Varde 
kommune. 

__________________________________________________ 

Bjarne Alsaker 

Lærer på Blåbjergskolen 

Jeg genopstiller til kreds-
styrelsen. Jeg har været i 
kredsstyrelsen siden 
2010, hvor jeg er kred-

sens arbejdsmiljøansvarlige. Jeg sidder derfor 
i det forpligtende kredssamarbejde om at 
forbedre arbejdsmiljøet for lærerne. Jeg er 
uddannet tillidsrepræsentant og arbejdsmil-
jørepræsentant, og jeg finder arbejdet i Var-
de Lærerkreds interessant og vigtigt.  
Når vi ser på folkeskolereformens første år, 
er der ingen tvivl om, at fokus på arbejdsmil-
jøet stadigt bliver mere vigtigt. Jeg vil derfor 
arbejde for en øget indsats for at uddanne 
arbejdsmiljørepræsentanter, således at sam-
arbejdet med tillidsrepræsentanter kan blive 
så godt som muligt, for derved at sikre bedre 
forhold for lærerne på skolerne.  
Et andet vigtigt område er efteruddannelse af 
lærerne. Der er stor forskel på de forhold, 
som de forskellige lærere har på de forskelli-
ge skoler til deres studier. Jeg vil i kredsen 
arbejde for, at vi alle får tilfredsstillende for-
hold for efteruddannelse, så de studerende 
lærere kan gennemføre deres studie med 
tilfredshed og udnytte deres potentiale, uden 
at de skal læse mange timer gratis.  
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Skriftlig beretning 

Varde Kommune er presset på økonomien! Det 

økonomiske øjebliksbillede ser egentligt fornuf-

tigt ud, men med befolkningsudviklingen, den 

demografiske udvikling i tankerne, vil antallet af 

erhvervsaktive borgere i Varde Kommune falde, 

og dermed vil skattegrundlaget skrumpe. Når 

regeringen og dets parlamentariske grundlag 

samtidigt indfører en blind makker i form af et 

såkaldt ”omprioriteringsbidrag”, vil kommunen få 

endnu sværere ved at lægge et budget, hvis for-

udsætninger kan holde i en hel valgperiode, fordi 

man ikke ved, hvor stor en del af et bloktilskud, 

man reelt er sikret! 

Tillidsfolk advarer mod besparelser 

Ved budgetforhandlingerne i Varde Kommune i 

efteråret, har man ladet sig inspirere af ”omprio-

riteringsbidraget”! Vi kalder det et ”råderumska-

talog”, en oversigt over mulige besparelser. Det 

handler om at lave et økonomisk råderum ved at 

pege på områder, der kunne tildeles færre resur-

ser, for i sidste ende at bruge pengene, provenu-

et på andre områder, der vurderes mere træn-

gende. 

 
Varde Lærerkreds og tillidsrepræsentanterne 

sendte før budgetforhandlingerne et brev til poli-

tikerne, hvor vi anførte, at der stadig var store 

udfordringer på skolerne med at gennemføre 

”folkeskolereformen”, og med at få den nye ar-

bejdstidslov til at fungere i praksis. 

I TR-gruppen mente vi ikke, det var tidspunktet at 

presse medarbejderne med flere opgaver. Når vi 

taler med kolleger, gives der udtryk for, at de ikke 

kan levere samme kvalificerede undervisning som 

tidligere, fordi de oplever, de mangler tid til for-

beredelse, og at opgaver udsættes eller ikke bli-

ver løst. 

Det samme giver trivselsmålingen fra januar må-

ned 2014 udtryk for. Der opleves et misforhold 

mellem opgaver og tiden til at løse dem. Budget-

forliget udfordrer også det forhold, at vi i Varde 

Kommune stort set inkluderer alle elever i nor-

malundervisningen, ca. 97,5 % af alle elever. Men 

hvis inklusionen skal lykkes på sigt, og eleverne 

skal blive dygtigere, er der stadig brug for både 

lærere og pædagoger, der har tid til at forberede 

og understøtte en undervisning, der skaber værdi 

for hele fællesskabet og matcher Folkeskolere-

formens høje ambitionsniveau. 

Den målstyrede undervisning, dokumentations-

kravene, de individorienterede undervisnings-

former, kompetenceudvikling og øgede krav om 

samarbejde internt på skolerne og eksternt med 

lokalsamfund, kulturliv og erhvervsliv kræver 

ligeledes tid og opmærksomhed, hvis det skal 

lykkes. 

4 partier indgår et budgetforlig 

I Varde Kommune har et flertal af politikere vur-

deret, at der på skoleområdet godt kan spares 4,8 

mio. kr. ved at lærerne i gennemsnit underviser ½ 

time mere pr uge, og der i højere grad bruges 

pædagoger i den understøttende undervisning. 

I skoleåret 2014-15 øgedes en lærers undervis-

ning i gennemsnit med 2 timer pr uge for at 

kommunen kunne gennemfører en af Folketinget 

vedtaget og ufinansieret folkeskolereform med 

markant længere skoledage til eleverne. I dette 

skoleår har et flertal af lokalpolitikere i Varde 

Byråd besluttet at fastholde de lange skoledage, 

pålægge lærerne et yderligere arbejdspres og 

bl.a. bruge besparelsen til at forbedre elevernes 

bustransport til og fra skole.  

I Varde Lærerkreds har vi stor forståelse for, at 

elevernes lange skoledage ikke unødigt forlænges 

pga. dårlige busforbindelser, men det er uhold-

bart at skolevæsenets stigende faste udgifter, 

skal dækkes af den økonomi, der er afsat til un-

dervisning og undervisningsmaterialer. De lange 

skoledage skal kvalificeres. Undersøgelser viser, 

at elevernes timetal ikke alene er garanti for, at 

de bliver dygtigere. Der skal investeres i Folkesko-

len, hvis Folkeskolereformens ambitiøse mål skal 

nås, og eleverne skal blive den hidtil bedst ud-

dannede generation.  
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Styrk trivslen 

I Varde Kommune er der et stort fokus på syge-

fravær generelt, fordi sygefraværet har været 

stigende. På skoleområdet for 2015 er det steget 

til det dobbelte 7,6 %. I Varde Lærerkreds mener 

vi, at kommunen skal forpligte sig på så vidt mu-

ligt at fastholde kolleger, der er blevet syge.  

Sygefravær presser hele personalet og fører til 

endnu mere fravær. Sygefravær presser kommu-

nens og skolernes økonomi. Sygefravær rammer 

den enkelte medarbejder. Og vi oplever, at Varde 

Kommune ikke er den samme rummelige ar-

bejdsplads som tidligere. I Varde Kommune af-

skediger vi kolleger, der er blevet syge af at gå på 

arbejde - oftere og tidligere. Spørgsmålet må 

være, hvordan vi får kollegerne tilbage til arbej-

det, ikke hvordan vi får slettet dem fra lønningsli-

sten. 

I Varde Lærerkreds mener vi, at sygefraværspoli-

tikken skal afspejle Varde Kommunes værdi-

grundlag om åbenhed, dialog og ordentlighed. 

Hvis vi lykkes med det, at vi i samarbejde søger 

de rigtige løsninger for personalet ved sygdom, 

kan vi genskabe tilliden på arbejdspladserne, 

dermed nedbringe noget af sygefraværet og læ-

rermanglen.  

Kommunen har sat social kapital på dagsordenen. 

Undersøgelser viser, på arbejdspladser med højt 

social kapital er trivslen tilsvarende høj og syge-

fraværet lavt. Det er karakteristisk for disse ar-

bejdspladser, at de har fokus på kerneopgaven, 

og personalet oplever at lykkes med sine ar-

bejdsopgaver. Vi mangler i Varde Kommune at 

blive konkrete i arbejdet med at styrke den socia-

le kapital. Det gøres bedst ved at medarbejdere 

og ledelse drøfter opgavernes omfang, tiden til at 

løse dem og sammen foretager de nødvendige 

prioriteringer. Når medarbejdere oplever et stort 

arbejdspres, styrkes trivslen ikke ved personale-

goder, men først og fremmest ved at reducere 

opgavemængden. 

Samarbejde er stadig det vigtigste 

Når Varde Kommune fastholder, at lærerne fort-

sat skal arbejde efter Lov 409, for derved at und-

gå en resursebinding på undervisning, er det vig-

tigt, at samarbejdet mellem ledelse og medarbej-

dere om den løbende justering af arbejdsmæng-

den fungerer. Den såkaldte normalisering af læ-

rerarbejdet forpligter ledelsen til at være nærvæ-

rende, til at indgå i reelle drøftelser med medar-

bejderne om prioritering i opgavemængden, til at 

give bud på hvad de anser, som kan og skal opga-

ver! 

I trivselsundersøgelsen fra januar 2014, stiller 

medarbejderne netop kommunen spørgsmålet: 

”Hvad gør vi, når arbejdsmængden opleves større 

end resurserne?” Tillidsvalgte og ledelserne har 

forsøgt at finde svar på spørgsmålet! De har lavet 

handleplaner på mange af de problemer trivsels-

undersøgelsen pegede på! Men problemet med 

medarbejderes oplevelse af et stigende arbejds-

pres, har vi endnu ikke fundet løsninger på!  

Når mange lærere stemte ja til overenskomsten 

2015, skyldtes det i høj grad Danmarks Lærerfor-

enings anbefaling af forhandlingsresultatet. I 

Varde Lærerkreds tilsluttede et flertal i kredssty-

relsen forliget. Vi havde tillid til, at bilag 4 kunne 

gøre en forskel i arbejdets tilrettelæggelse ude på 

skolerne. Gennemførelsen af 15 punkts papirets 

ordlyd fik en svær begyndelse, da det viste sig 

DLF og KL ikke var enige om fortolkningen af for-

ligsteksten. Derfor har vi i Varde Kommune ikke 

kunnet drøfte tidsforbrug til opgaverne med sko-

lelederne.  

I Varde Lærerkreds mener vi, der skal tid på alle 

opgaver på opgaveoversigten. Det giver ikke me-

ning kun at tidsfastsætte enkelte opgaver. Tid på 

opgaver er rettesnor for vores prioriteringer. 

Uden tidsangivelser på opgaveoversigten er den 

40 timers arbejdsuge, vores komme-gå tidspunk-

ter og flexaftalerne vores eneste sikring mod det 

store arbejdspres og det grænseløse arbejde. 

I efteråret har Varde Lærerkreds i samarbejde 

med Varde Kommune afholdt lokale personale- 

og faglig klubmøder med fokus på arbejdsmiljøtil-

tag, der skal give bedre rammer for lærerne til at 

løse deres arbejdsopgaver kvalificeret. På mø-

derne har medarbejdere forholdt sig til elemen-

terne i 15 punkts papiret, og i fællesskab peget på 

de forhold, der lokalt skal ændres for at forbedre 

arbejdsforholdene på arbejdspladsen. Opgaven 

ligger nu hos ledelsen og de tillidsvalgte. De skal 

sammen finde løsninger på problemstillingerne. 
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Der skal udarbejdes handleplaner i samarbejde 

med medarbejderne, gennemføres konkrete ind-

satser til håndtering af problemerne, og effekten 

skal evalueres. I Varde Lærerkreds følger vi op-

mærksomt arbejdet. Vi er i tæt dialog med skole-

chefen. Hvis kommunen ikke kan håndtere pro-

blemerne nu, hvordan vil det så gå til næste sko-

leår, hvor lærerne skal undervise endnu mere? 

 

Medindflydelse og medbestemmelse 

I ”Aftalen om medindflydelse og medbestemmel-

se” er parterne, KL og Forhandlingsfællesskabet, 

enige om, at ledere og medarbejdere skal samar-

bejde om kommunens mål, indhold og arbejds-

miljø. Lederen skal udøve sin ledelsesret i samar-

bejde med medarbejderne. Derfor skal der inve-

steres i samarbejde centralt i kommunen og lo-

kalt ude på arbejdspladserne. Varde Kommune 

har valgt at kvalificere samarbejdet ved at ud-

danne alle ledere og alle medarbejdere, der har 

sæde i MED.-udvalgene på alle niveauer. I Varde 

Kommune er målet, at alle medarbejdere skal 

have reel medindflydelse og medbestemmelse. 

Derfor er det vigtigt, at de tillidsvalgte og vi som 

medarbejdere engagerer os i MED.-samarbejdet, 

for derigennem at få indflydelse på de rammer vi 

skal udøve vores arbejdsopgaver i. 

 
Den lokale MED.-aftale har i hele 2015 været 

under revision. Når den reviderede udgave er 

underskrevet af parterne, vil aftalen i højere grad 

kunne understøtte arbejdsmiljøarbejdet i kom-

munen. I den nye aftale vil det tydeligere fremgå, 

hvilke arbejdsmiljøopgaver, der er knyttet til de 

forskellige niveauer. Derudover er der beskrevet 

en mulighed for at oprette arbejdsmiljø-netværk 

på de forskellige fagområder. Formålet er her, at 

skabe et forum til koordination, faglig sparring og 

kompetenceudvikling. Forbilledet har været Børn 

og Unge-området, hvor vi allerede er i gang. Vi 

har store forventninger til netværket og til, at det 

øgede samarbejde kan kvalificere samarbejdet i 

MED.-systemet både centralt og lokalt. 

 

Samarbejdsdag for de lokale MED.-udvalg 

På skoleområdet har der været en opmærksom-

hed på at styrke samarbejdsklimaet mellem le-

delse og medarbejdere. Derfor blev skolechef og 

FTR, fællestillidsrepræsentant for lærerne, enige 

om, at afvikle en kursusdag for ledelse og tillids-

valgte, med emner om, ledelsens kompetence, 

rolleafklaring mellem ledere og tillidsvalgte samt 

konflikthåndtering.  

Når vi i Varde Lærerkreds involverer os i kompe-

tenceudvikling af MED.-systemet i Varde Kom-

mune, handler det dybest set om at få indflydel-

se. Skolechefen inviterer gerne Varde Lærerkreds 

til en drøftelse af ”Rammerne for det pædagogi-

ske personales arbejde” eller drøftelse af over-

enskomstens Bilag 4, men vi kan ikke komme 

igennem med fælles kommunale aftaler, der bin-

der resurser. Der er en holdning til, at løsninger 

skal findes lokalt. Vores indstilling er derfor, hvis 

vi kan få størst indflydelse på rammerne for læ-

rernes arbejde i de lokale MED.-udvalg, må vi 

hjælpe vores tillidsvalgte til at kunne løfte opga-

ven.  

I FællesMED.-udvalget for B&U har vi i flere om-

gange drøftet arbejdstidsspørgsmålet. Varde 

Kommune besluttede efter lockouten i 2013, at 

indføre en 40 timers arbejdsuge i 42 arbejdsuger. 

Varde Kommune har siden fastholdt, at den faste 

tilstedeværelse kombineret med en lokal flex-

aftale, er den optimale ramme og den optimale 

resurseudnyttelse af lærerarbejdet.  

Vi har i FællesMED.-udvalget herefter fået en 

henvendelse fra medarbejdersiden i et lokalt 

MED.-udvalg, en forespørgsel, om det er muligt 

lokalt at drøfte arbejdstidsspørgsmålet, om den 

faste tilstedeværelse. Det er blevet bekræftet! Nu 

venter vi spændt på, om der venter reelle for-

handlinger i det lokale MED.-udvalg eller om 

kompetencen reelt ligger et andet sted! 

 

Varde Kommune får atter ny skolechef 

I efteråret valgte skolechef Flemming Skaarup at 

søge nye udfordringer. Flemming Skaarup havde 

haft ansvaret for at sætte sin dagsorden for sko-

levæsnet med afsæt i nye rammevilkår efter kon-
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flikten i 2013. De problemer, der er opstået i for-

bindelse med implementering af folkeskolere-

form og arbejdstidslov bliver for en stor dels ved-

kommende sendt videre til den nye skolechef 

Karen Mortensen.  

Nogle af de uenigheder vi fandt løsninger på in-

den ansættelsen af den nye skolechef, var ansæt-

telse af en børnehaveklasseleder på en skole med 

aldersintegreret undervisning i indskolingen. Var-

de Lærerkreds hævdede det var i modstrid med 

Folkeskoleloven ikke at ansætte en børnehave-

klasseleder til varetagelse af de pædagogiske 

opgaver i børnehaveklassen, og vi fik medhold i 

undervisningsministeriet.  

Derfor ansættes der nu børnehaveklasseledere i 

den aldersintegrerede undervisning i Varde 

Kommune. Hvilket i øvrigt giver god mening i 

forhold til det tiltag den forrige skolechef satte i 

søen med lokal kompetenceudvikling af vores 

børnehaveklasseledere. Her er fokus på pædago-

gisk udvikling af praksis, sparring og videndeling. 

Med afsæt i dette forum har Varde Lærerkreds 

taget initiativ til i samarbejde med den nye skole-

chef Karen Mortensen, at opbygge et netværk for 

børnehaveklasselederne, fordi vi ønsker at styrke 

denne gruppes interne samarbejde og undervis-

ningskompetencer. De midler, ”Mærsk-

millionerne”, kommunen fremadrettet ønsker at 

bruge til at kompetenceudvikle pædagogerne i 

undervisningen, ønsker vi også bliver brugt på 

børnehaveklasselederne! 

 

Lejrskolesagen 

Vi ventede spændt på en afgørelse i lejrskolesa-

gen. Den faglige voldgift mente, det var i orden at 

arbejdstidsloven bygger på den hidtidige praksis. 

Det vil sige, at et regeringsindgreb kan diktere, at 

lærere kan kaldes på arbejde i 24 timer og får løn 

for 14 timer. I Varde Lærerkreds, i Danmarks Læ-

rerforening mener vi, det er himmelråbende uri-

meligt. Men vi tabte sagen! 

Da vi i forbindelse med afviklingen af CAMP7 blev 

opmærksomme på, at Varde Kommunes bereg-

ningsmetode for lærernes arbejdstid ikke fulgte 

Kommunernes Landsforenings anbefalinger, gjor-

de vi kommunen opmærksom på dette, fordi 

konsekvensen var en endnu ringere afregning for 

en lærers deltagelse i en lejrskole. Kommunen 

mente ikke at have handlet forkert.  

Derfor bad vi en skole udarbejde et uenighedsre-

ferat, så sagen kunne indbringes til parterne KL 

og DLF`s behandling, hvis kommunen og Varde 

Lærerkreds ikke kunne finde en løsning. Vi fandt 

en løsning. Kommunen giver Varde Lærerkreds 

ret i, at det er mest hensigtsmæssigt at beregne 

arbejdstiden på en lejrskole med udgangspunkt i 

arbejdsdøgnets begyndelse på den pågældende 

arbejdsplads. 

Vi glæder os, når det lykkes at finde lokale løsnin-

ger på lokalt skabte problemer. Det er vores erfa-

ring, at vi ikke får meget forærende i Arbejdsret-

ten eller Den faglige voldgift! 

 

 

Et stigende sygefravær 

Et af de indsatsområder i Varde Kommune og i 

HovedMED.-udvalget, der har fyldt meget, er 

medarbejdernes sygefravær. Det er dyrt at have 

syge medarbejdere! Et stort sygefravær i en læn-

gere periode får konsekvenser for kvaliteten i 

opgaveløsningen! Håndtering af sygefravær har 

betydning for både syge og raske medarbejdere! 

God personaleledelse er altafgørende!  

I HovedMED.-udvalgsarbejdet har der været fo-

kus på at udarbejde en fraværspolitik, der skulle 

kunne håndtere de stigende udgifter til sygefra-

været. Fra medarbejderside har vi sat fokus på 

fastholdelse af medarbejdere, der er blevet syge 

af at gå på arbejde! Når vi oplever et stigende 

sygefravær, mener vi, det især handler om, at de 

kommunale arbejdspladser presser medarbej-

derne til det yderste med sparerunder, råde-

rumskatalog, organisationsændringer og øget 

arbejdspres. Vi skal fastholde en personalepolitik, 

der fortsat bygger på kommunens værdisæt. Vi 

skal sætte fokus på medarbejdernes trivsel, deres 

mulighed for at lykkes med deres arbejdsopgaver 

for derved at styrke arbejdspladsernes sociale 

kapital. 

Da vi ikke har kunnet blive enige om, en revide-

ring af de gældende retningslinjer om sygefravær, 

er der i stedet nedsat arbejdsgrupper på leder-

side og medarbejderside, til at komme med input 

til det videre arbejde.  
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I FællesMED.-udvalget på skoleområdet er der på 

foranledning af en henvendelse fra Varde Lærer-

kreds om et samarbejde mellem skoleledere, TR 

og AMR om rammer for lærerarbejdet og imple-

mentering af Bilag 4, planlagt, i regi af arbejdsmil-

jønetværket, en kursusdag i foråret med fokus på 

medarbejderes oplevede arbejdspres. Vi bliver 

nødt til at blive konkrete i det videre arbejde med 

arbejdspres. Ledere og medarbejdere skal i høje-

re grad end i dag kunne prioritere i opgaverne. 

Og politikerne skal med på sidelinjen, da det er 

dem, der har ansvaret for den økonomiske ram-

me! 

 

Rekruttering og fastholdelse af lærere til Varde 

Kommune 

På kredskontoret får vi mange henvendelse fra 

lærere, der ikke kan få deres arbejdsliv til at 

hænge sammen. Det er både nye og gamle lære-

re, mænd og kvinder. Mange af disse kolleger 

forestiller sig en deltidsstilling, som løsningen på 

arbejdslivets trængsler. I vores rådgivning af 

medlemmer fraråder vi dette. Man skal ikke væl-

ge en deltidsbeskæftigelse for at få tid til sit ar-

bejde! Man skal vælge deltidsbeskæftigelse, hvis 

man gerne vil have mere tid til alt det andet!  

 
Varde Kommunes ”Arbejdskraftanalyse” viser, at 

vi allerede nu har problemer med at tiltrække nye 

medarbejdere. Hvis vi ikke i Varde Kommune kan 

tilbyde attraktive arbejdspladser, kan vi hverken 

rekruttere unge nyuddannede lærere eller erfar-

ne lærere til vores skolevæsen. Vi får tilmed pro-

blemer med at fastholde de kolleger, der allerede 

er ansat, fordi vi ser en øget tendens til, at lærere 

i arbejde søger de steder hen, hvor de bedste 

rammer for lærerarbejdet findes. Derfor arbejder 

Varde Lærerkreds for, at nyuddannede lærere, 

når de får arbejde i Varde Kommune, møder den 

opmærksomhed, får den hjælp og gives de ram-

mer, der kan lette overgangen til vores arbejds-

kultur både lokalt og centralt. 

Varde Lærerkreds har taget initiativ til i samar-

bejde med skolechefen, at planlægge en introdag 

for nye lærere i Varde Kommune. Dagen skal 

være tilbagevendende år efter år. Ideen er at 

introducere nye medarbejdere for fakta om Var-

de Kommune, som medarbejder og borger. Og at 

præsenterer Varde Lærerkreds som deres fagfor-

ening. 

I forhold til vores ældre kolleger, der fremover er 

frataget muligheden for aldersreduktion, er det 

vigtigt at gøre opmærksom på, at den enkelte har 

en mulighed for at gå ned i tid (max. 20 %) og 

tilsvarende ned i løn, men bevare samme pensi-

onsindbetaling. Det er vigtigt, at der i organise-

ringen af den ældre medarbejders arbejde, tages 

behørigt personlige hensyn.  

Fleksibel arbejdstid vægter kolleger generelt højt. 

Det er et vigtigt parameter i at kunne fastholde 

medarbejdere på en arbejdsplads. Derfor har 

Varde Lærerkreds været involveret i drøftelser 

vedrørende skolernes afvikling af omsorgsdage, 

seniordage og 6. ferieuge. Mange ønsker tydelige 

regler for hvordan og hvornår disse dage kan 

afvikles. I overenskomsten står der, at dagene 

afvikles efter lederens skøn. Det vil sige, at der 

ikke skal opstilles regler, men at lederen træffer 

afgørelse fra sag til sag. Og der skal være vægtige 

begrundelser for et afslag. Derfor fastholder vi i 

Varde Lærerkreds, at vi ikke for at lette admini-

strationen af lærernes arbejdstid sætter regler 

over skøn, men i stedet træffer beslutning fra sag 

til sag. Vi skal ikke begrænse det muliges kunst! 

Løn er ligeledes et vigtigt parameter i forhold til 

rekruttering og fastholdelse. Varde Lærerkreds 

har varslet kommunen, at vi ønsker at genfor-

handle vores forhåndsaftale, da ”kompetencetil-

lægget” ophører med udgangen af dette skoleår. 

Hvis vi skal bevare vores i forvejen klemte realløn, 

er det vigtigt at kunne fastholde vores lokalløns-

midler.  

 

Initiativer i forhold til tillidsvalgte og medlem-

mer 

Personalegennemstrømningen på skolerne i Var-

de Kommune er steget kraftigt efter implemente-

ringen af skolereformen og arbejdstidsloven. 
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Rammerne omkring lærerarbejdet har ændret 

sig. Mange oplever de ikke længere har den 

samme indflydelse på deres arbejde som tidlige-

re. Forudsigeligheden i arbejdets organisering er 

væk! Forberedelsestiden er blevet residualet, den 

tid, der er tilbage, når alle andre opgaver er løst! 

Denne virkelighed får lærere til at flytte til de 

skoler, hvor rammerne og ledelsen ser ud til at 

være bedre.  

Vilkårene for de tillidsvalgte har ligeledes ændret 

sig. Rammerne for arbejdet hedder den medgåe-

de tid til opgaverne. Virkeligheden er, at den til-

lidsvalgte selv skal prioritere sine opgaver. Valget 

står ofte imellem at kunne hjælpe en kollega eller 

at kunne forberede sin undervisning eller det 

næste møde.  Vi må fastholde aftalegrundlaget 

for tillidsvalgte, hvor det er beskrevet, at ”hver-

vets udførelse skal medføre mindst muligt forstyr-

relse af den tillidsvalgtes almindelige arbejde og 

af institutionens arbejdstilrettelæggelse.” Det er 

ikke i orden, at elever, kolleger eller kvaliteten af 

opgaverne lider under tillidshvervet! 

I Varde Lærerkreds er vi meget opmærksomme 

på den centrale rolle TR og AMR spiller ude på 

den enkelte arbejdsplads. De tillidsvalgte og sko-

lelederne har en vigtig opgave med at få samar-

bejdet til at fungere. Derfor har vi fokus på at de 

tillidsvalgte uddannes til at kunne løfte den opga-

ve.  

Nye tillidsrepræsentanter inviteres til møder på 

kredskontoret, hvis indhold drejer sig om TR-

opgaven i Varde Kommune og deltagelse i den 

centrale organisationsuddannelse i Danmarks 

Lærerforening. Der er tæt kontakt under hele 

forløbet. Sideløbende deltager den nye TR i TR-

møderne, hvor alle TR` på skoleområdet deltager 

om forhold vedrørende Børn & Unge i Varde 

Kommune.  

Derudover afholder Varde Lærerkreds kurser for 

alle tillidsrepræsentanter og kurser, hvor både 

tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsen-

tanter deltager. I år forsøger vi også at lave et 

kursus med deltagelse af trioen – skoleledere, TR 

og AMR, fordi det er afgørende for det gode sam-

arbejde om kommunens mål, opgaver og ar-

bejdsmiljø, at samarbejdet sættes på dagsorde-

nen.  

Det psykiske arbejdsmiljø skal styrkes ude på 

arbejdspladserne, rammerne skal forbedres, så 

trivsel og arbejdsglæden genfindes. Kredsstyrel-

sen har derfor valgt at supplere hovedforenin-

gens åbne kurser med et tilsvarende arrangeret 

lokalt med faglig orientering og arbejdsglæde på 

programmet målrettet vores medlemmer ansat i 

Varde Kommune. Vi vil gerne sætte arbejdsglæ-

den på dagsordenen, samtidigt med at vi fasthol-

der, at vi som offentlig ansatte har en forpligtelse 

til at ytre os om forhold, vi, som lærere oplever, 

begrænser vores muligheder for at leve op til de 

mål politikerne har opstillet for skolevæsnet.    

 

Generationsskifte på kredskontoret   

Sidste forår tog vi afsked med begge vore konsu-

lenter i lærerkredsen. Uffe Bak havde meddelt, at 

han ønskede at gå på pension, og Henrik Cramon 

ønskede at blive journalist på fuld tid. 

 
I kredsstyrelsen har vi valgt at frikøbe næstfor-

manden på fuld tid, for sammen med formanden 

at udføre sagsbehandlingen i Varde Lærerkreds. 

Desuden bruges den øvrige kredsstyrelse til nogle 

afgrænsede opgaver, den er kvalificeret til at 

løse.  

For at give tid i overdragelsesperioden og for at 

sikre kvaliteten i sagsbehandlingen, har vi lavet 

en aftale med vores tidligere konsulent Uffe Bak. 

Han er blevet ansat i flexjob 3 timer om ugen, 

som sparringspartner i sagsbehandlingen frem til 

sommerferien 2016. Derefter genovervejes afta-

len. 

 

Det har været en styrkelse af arbejdets organise-

ring på kredskontoret, at formand og næstfor-

mand er på fuld tid. Tidligere dækkede konsulen-

terne tilsammen en 80 % stilling. De var ikke til 

stede på kontoret samtidigt, fordi de skulle kunne 

dække den fulde åbningstid på 28 timer pr uge.  

I dag har vi en større kontinuitet i samarbejdet, 

når kredsformand, næstformand og sekretær i 

princippet er til stede i hele åbningstiden på 

kredskontoret. Det betyder også, der er en større 
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faglig ekspertise til stede på kredsstyrelsesmø-

derne, når denne i højere grad bliver involveret i 

sagsbehandlingen. Det bliver en kvalificering af 

drøftelserne på møderne og en styrkelse af den 

fremtidige politikudvikling.  

I begyndelsen af dette skoleår aftalte Varde Læ-

rerkreds med lønningskontoret i Varde Kommu-

ne, at vi skulle modtage ansættelsesbeviser på 

alle nyansatte lærere. Vi kontrollere alle ansæt-

telsesbeviser, tjekker om medarbejderen er rigtig 

lønindplaceret i forhold til anciennitet. Med de 

mange ansættelser der sker lige nu på et skoleår, 

er det en stor arbejdsopgave for kredskontoret, 

men en vigtig opgave, som vi prioriterer højt. Vi 

har fundet mange lønkroner til vore medlemmer, 

fordi det er den enkelte medarbejders eget an-

svar at oplyse Varde Kommune om tidligere an-

sættelser.  

Og i forhold til ansatte, der endnu ikke er medlem 

af vores fagforening, har vi nu en mulighed for at 

gøre en målrettet indsats, gøre et positivt første-

indtryk, for at få deres medlemskab. Der er også 

fokus på at fastholde de loyale medlemmer, vi 

allerede har. Medlemmerne skal have oplevelsen 

af, at Varde Lærerkreds er til for dem. Vi deltager 

gerne i faglig klub møder på skolerne eller på 

forvaltningen. Det er vigtigt for os, at lytte til de 

problemstillinger vores medlemmer oplever på 

arbejdspladsen, men også hvis der er problemer i 

forhold til vores eller hovedforeningens med-

lemsservice. Vi tror på den indsats, er årsagen til 

vi har fået flere medlemmer, hvilket er med til at 

styrke vores økonomi.   

 
En økonomisk konsolidering til fremtidige ud-

fordringer 

Omstruktureringerne på kredskontoret, overgang 

til central kontingentopkrævning, en målrettet 

indsats for nyansatte læreres medlemskab af DLF, 

fokus på vores medlemsservice og udsættelser på 

medlemskurser er alle faktorer, der bidrager til 

dette års positive regnskab. Derudover har vi 

tidligere afsatte midler i regnskabet, der ikke er 

blevet brugt, og som nu løbende bliver indtægts-

ført. 

 

Derfor har kredsstyrelsen besluttet, at bruge det 

økonomiske råderum til at gøre en indsats for at 

styrke sammenholdet i Varde Lærerkreds ved at 

arrangere medlemskonferencer med et fagligt og 

socialt indhold sammen med forskellige aktuelle 

skolepolitiske temaer. Vi vil skabe et forum for 

drøftelser for både ja- og nej-hatte, fordi vi tror, 

alle synspunkter kan være med til at kvalificere 

debatten om skolen og vores arbejdsliv. Samme 

forum giver samtidig kredsstyrelsen mulighed for 

at komme i dialog med medlemmerne.  

Det er uhyre vigtigt, at vi fremadrettet fastholder 

dialogen og samarbejdet i foreningen på alle ni-

veauer, hvis vi skal holde vores høje medlems-

procent. I DLF`s seneste medlemstilfredshedsun-

dersøgelse, konkluderes der, at medlemmerne er 

mindre tilfreds med deres fagforening end tidli-

gere. Derfor er det vigtigt medlemmerne oplever, 

at de bliver hørt, at vi som deres fagforening er til 

stede, lytter og handler. 

Under lockouten talte jeg med nogle socialdemo-

kratiske fagforeningsfolk, som udtalte, at ”Den 

danske model” kun fungerede i opgangstider! Jeg 

forstår ikke den holdning! Jeg mener ikke, vi har 

noget alternativ til ”Den danske model”. Arbejds-

givere og lønmodtagere skal stadig forhandle om 

løn og arbejdsvilkår uden indblanding fra politi-

kerne! Det skal hverken modernitet eller ”Den 

nødvendige politik” lave om på! Danmarks Lærer-

forening, Varde Lærerkreds er udfordret i forhold 

til det politiske niveau, men det ændrer ikke på, 

at det aldrig har været vigtigere at være medlem 

af vores fagforening.  

Vi er i kontakt med vores politikere i Varde, fordi 

de skal vide, hvordan lærerne oplever implemen-

teringen af folkeskolereformen og de skal kende 

vores arbejdsforhold, når de træffer beslutninger 

på skoleområdet.  

Det giver ikke mening kun at være medlem af 

Varde Lærerkreds i medgang, tværtimod!  

Vi har brug for jeres engagement i den fagpoliti-

ske og pædagogiske debat, så offentligheden får 

et mere nuanceret billede af, de problemer vi 

oplever i folkeskolen.          
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Regnskab og budget 2015 - budget 2016

Indtægter:

Kontingentindtægter 2.073.042kr.  2.069.376kr.  2.112.768kr.    

Renter 43.345kr.        41.500kr.        26.500kr.         

Administr. bidrag 43.750kr.        50.000kr.        43.750kr.         

Akutfonden 374.622kr.      386.100kr.     400.000kr.       

Aktufonden 2015 (rest) 93.404kr.        120.000kr.       

Indtægter Ialt 2.534.759kr.  2.640.380kr.  2.703.018kr.    

Udgifter:

Styrelsen 766.693kr.      827.550kr.     833.700kr.       

Medhjælp 351.216kr.      348.760kr.     362.373kr.       

Konsulenter 372.052kr.      561.060kr.     410.520kr.       

Øvrige lønudgifter 56.526kr.        86.500kr.       40.500kr.         

Kontorets drift i  alt 178.447kr.      183.280kr.     186.000kr.       

Kontorhold 108.764kr.      68.000kr.       56.000kr.         

Bøger m.m. 10.559kr.        10.000kr.       12.000kr.         

Medlemsaktiviteter 137.660kr.      50.000kr.       171.500kr.       

Seniorafdelingen 44.467kr.        46.500kr.       44.500kr.         

Til l idsrepræsentanter 312.027kr.      428.904kr.     393.000kr.       

Kredsstyrelsen 48.966kr.        45.000kr.       55.000kr.         

Kongres 13.335kr.        23.000kr.       23.000kr.         

Diverse udgifter 17.676kr.        38.000kr.       23.000kr.         

Udgifter ialt 2.418.388kr.  2.716.554kr.  2.611.093kr.    

Ekstra ord. indtægter 68.558kr.        68.500kr.        157.158kr.       

Samlede indtægter i alt 2.603.317kr.  2.708.880kr.  2.860.176kr.    

Nettoresultat ialt overskud 184.928kr.      -7.674kr.        underskud overskud 249.083kr.       

Kontingentsats

pr.01.04.2016 DLF Kreds Lån
Konflikt-

kontingent
I alt. kr./mdr.

Fraktion 1-2

Konfliktramt m. lån  kr.      100,00  kr.      119,00  kr.     420,00  kr.       639,00 

Fraktion 1-2

Konfliktramt u. lån  kr.      100,00  kr.      119,00  kr.       219,00 

Fraktion 1-2

Ikke konfliktramt  kr.      100,00  kr.      119,00  kr.      420,00  kr.       639,00 

Fraktion 4    

Pensionister  kr.        71,00  kr.        45,00  kr.       116,00 

Fraktion 6

Særlig medlem  kr.        94,00  kr.        28,00  kr.       122,00 

Aktuel

01.01.2015-31.12.2015

Budget

2015

Budget

2016
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GENERALFORSAMLING 

afholdes i Helle Hallen, 

Vrenderupvej 40c, Årre 

fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 

 

 

 

Endelig dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Budget og fastsættelse af kontingent 
5. Valg af  

 Formand 

 5 kredsstyrelsesmedlemmer 

 1 kongresdelegeret og 2 suppleanter 
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.  

(Valget gælder for to år) 

7. Eventuelt. 
 

 

Der er kaffe/te og kage klokken 16.00 

Efter generalforsamlingen er der bespisning og hyggeligt samvær. 

Kredsstyrelsen 

 


