
  
                                                                                                                              
 

                                                                                                                                               Varde Lærerkreds 

       -   en fagforening tæt på! 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Stausvej 30, 6800 Varde    *    Tlf. 75223500   *    Email: 103@dlf.org    *     www.kreds103.dk 

 

 

 

      Varde d. 7.4.2021 

 

Referat af virtuel generalforsamling i Varde Lærerkreds torsdag d. 25. marts 2021. 

Antal deltagere: 70 tilmeldte ved generalforsamlingens start. 

Velkomst v/formand Kim Jørgensen. 

1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden: 

Kenneth Nielsen blev valgt til dirigent uden modkandidat. 

Kredsens forslag til forretningsorden blev godkendt. 

Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet ifølge vedtægterne. 

Herefter gjorde dirigenten opmærksom på, at de af kredsen fremsatte ændringsforslag til vedtægtsændringer 

ville kræve 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 

 

2. Formandens beretning:  

Formanden kom i sin mundtlige beretning ind på flg. emner: 

• Forflyttelserne ifbm implementeringen af ny skolestruktur i Varde By – etablering af Frelloskolen og Sct. 

Jacobi skole og dagtilbud samt nedlæggelsen af Sct. Jacobi skole og Brorsonskolen. 

• Særlige forhold omkring Sct. Jacobi skole og dagtilbud (ny specialskole) 

• Ny lokal arbejdstidsaftale efter vedtagelsen af A20 

• Forhandling af forhåndsaftalen – herunder at de lokale lønmidler til fordeling på den enkelte skole 

fortsætter. 

Ingen bemærkninger til formandens beretning, som herefter blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Regnskab: 

Ginna Hindsig gennemgik regnskabet. 

Ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt enstemmigt. 

 

4. Indkomne forslag: 

Varde Lærerkreds indstillede 3 ændringsforslag til foreningens vedtægter. For at et ændringsforslag kan 

vedtages, skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget. 
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Kredsens forslag nr. 1 til vedtægtsændring. Direkte valg af næstformand. 

Forslaget vedtaget med stemmerne 57 for – 7 imod med 64 afgivne stemmer. 

 

Kredsens forslag nr. 2 til vedtægtsændring. Ordinær generalforsamling hvert andet år i lige år. 

Efter en god og meget konstruktiv debat blev forslaget vedtaget med stemmerne 40 for – 20 imod med 60 

afgivne stemmer. 

 

Bemærk: forslaget for konsekvens for valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant. Der sker 

konsekvenstilretning af vedtægternes § 7 vedr. de pågældende valg. 

 

Kredsens forslag nr. 3 til vedtægtsændringer. Valg af kontaktperson og suppleant for denne på tjenestesteder, 

der ikke opfylder kravene i tillidsmandsreglerne om valg af tillidsrepræsentant. 

Forslaget blev vedtaget med stemmerne 49 for – 8 imod af 57 afgivne stemmer. 

 

5. Budget og fastsættelse af kontingent: 

5.a fastsættelse af kontingent. Kredsens forslag om at fortsætte med uændret kontingent blev enstemmigt 

vedtaget. 

5.b budgettet blev gennemgået af Ginna Hindsig. Ingen bemærkninger til budgettet, som herefter blev 

enstemmigt vedtaget. 

 

6. Valg af 1 kritisk revisor og 1 kritisk revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år. 

John Nielsen genvalgt som kritisk revisor uden modkandidat. 

Peter Christensen genvalgt som kritisk revisorsuppleant uden modkandidat. 

 

7. Evt.  

Formanden nævnte at sygeplejersken har stemt nej til OK 21. En enig hovedstyrelse i Danmarks Lærerforening 

anbefaler medlemmerne at stemme ja til OK 21. 

Vedrørende vedtægtsændring nr. 2: Der kan altid indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvis det 

skønnes nødvendigt jf. vedtægternes § 8. 

Samtidig giver kredsstyrelsen et tilsagn til generalforsamlingen om, at vedtægtsændring nr. 2 evalueres på 

generalforsamlingen i 2024 – første gang man har sprunget et år over! 

 

Ref.  

Flemming Lyhne 


