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Jane Bodilsen bød de 28 fremmødte medlemmer velkommen, og efter en fællessang gik vi over 

til dagens program. 

Inden den formelle generalforsamling gav vor lokalformand Jesper Haurholt Jeppesen en 

orientering om lokale forhold på skolefronten. 

De særlige arbejdsvilkår for lærerne under corona-restriktionerne har været en stor udfordring, 

men også åbnet for nye vinkler. 

Desuden har lokalaftaler om planlægning af arbejdstid været til debat. 

Det faldende børnetal i vort område skaber baggrund for en åbning af syn på skolestrukturen. 

Derudover håber man på en mere gennemskuelig opgave- og ansvarsfordeling mellem 

kommunale nøglepersoner og skolerne. 

 

Herefter gik vi over til generalforsamlingens dagsorden. 

   

 

Ad. 1 Valg af dirigent: 

 Kamma Andersen blev foreslået og enstemmig valgt. 

 Generalforsamlingens varsling er sket rettidigt på foreningens hjemmeside og 

 gennem e-mail til medlemmerne. Generalforsamlingen er derved kendt lovlig. 

 

Ad. 2 Bestyrelsens beretning: 

 Jane ridsede hændelserne op for foreningen gennem de seneste 2 år. 

 Sidste generalforsamling var 28. jan. 2020, så begivenheder og regnskab vil 

 denne gang omfatte 2 år, idet aflysninger og restriktioner har hindret 

 gennemførelser af planlagte sammenkomster. 

 Beretningen blev understøttet af viste oversigter og præsentation af det nye 

 program. 

 Samarbejdet med Skive teaterkreds er fortsat gældende og medlemmerne 

 opfordres til at nyde gavn af tilbuddet. 

 Det nye program byder på en ”kør selv” tur til Glyngøre med virksomhedsbesøg på 

 Skov. Her håber vi, at private kørselsaftaler kan få mange til at fylde bilerne op.  

 

 Beretningen blev taget til efterretning og kan ses som bilag på hjemmesiden. 

  

 

Ad. 3 Fremlæggelse af regnskab: 

 Eigil gennemgik regnskabet. 

 Der er denne gang 2 regnskabsår, som afsluttes med en kassebeholdning på 

 44.443,57 kr.  

 Kredsens tilskud over 2 år og besparelserne på de mange aflysninger har derfor 

 præget resultatet. Det giver naturligt luft i økonomien for det kommende år. 

 Regnskabet blev godkendt og ligger som bilag på hjemmesiden. 



 

Ad. 4 Indkomne forslag:  

 Ingen nye forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen fremlægger forslag til 

 ændring af tidspunkt for generalforsamlingen. 

 Bestyrelsen foreslår afholdelse af generalforsamling i november og dermed 

 ændring af regnskabsåret, som fremover vil gå fra 1. november til 31. oktober. 

 Begrundelsen er at få mødedatoer fælles med andre kredse og samme tidspunkter 

 for valg af repræsentanter til årsmøde og kongres. 

 Næste generalforsamling bliver dermed afholdt i november 2022.  

 Forslaget blev vedtaget. 

 

Ad. 5 Fastlæggelse af kontingent: 

 Bestyrelsen foreslog kontingentet til 100,00 kr. 

 Der var tilslutning fra forsamlingen. 

 

Ad. 6 Valg til bestyrelsen: 

 På grund af de ændrede vilkår fra tidligere generalforsamlinger foreslås følgende: 

 På valg 31.januar 2022  Eigil Andersen 

    Else Rugholm 

    Jane Torp Bodilsen 

 Dette valg vil gælde til november 2023 

 

 På valg 14. november 2022 Finn Mosegaard  

    Else Dalsgaard 

 Dette valg vil gælde til november 2024 

  

 Forslaget blev godkendt. 

 Eigil Andersen, Else Rugholm og Jane Bodilsen blev foreslået og modtog genvalg. 

 

 

 

Ad. 7 Valg af bestyrelsessuppleant: 

 Ulla Ballund var på valg og modtog genvalg. 

 

Ad. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant: 

 Jesper Haurholt Jeppesen er ny revisor, og Karsten Gylling blev valgt som 

 revisorsuppleant.  

 

Ad. 9 Evt.:  

 Problem med levering af ”Folkeskolen” blev nævnt, og alle, der er berørt, blev 

 opfordret til at ringe og påtale fejlen, da det i de fleste tilfælde har givet resultat. 

  

 Kamma Andersen afsluttede generalforsamlingen. 

     

 .  

      

 



 Vi havde i denne anledning inviteret Preben Huus til at fortælle om sit arbejde som 

 delegeret i kongressen i Danmarks Lærerforening. 

 Han uddybede organisationens opbygning fra de forpligtende samarbejdskredse til 

 hovedstyrelse og kongres. 

 Desuden understregede han betydningen af seniorernes fortsatte arbejde i 

 organisationen, da der fortsat er 20000 medlemmer i denne kategori. Denne gruppe 

 bør fortsat søge fordele ved et medlemskab og gøre sin indflydelse gældende. 

 

 Senest handler det om et ønske om medlemskab i Faglige Seniorer, som gruppen 

 med fordel kan tilslutte sig samt et forum hvor nyhedsstof og pensionistrelaterede 

 arrangementer bliver præsenteret, men med ønske om overskuelighed i søgningen. 

 

 Næste års seniorkurser åbner for tilmelding midt i februar og afholdes som 

 tidligere på Frederiksdal, Gl. Avernæs og Skarrild Hus. 

 Oplysninger herom findes på foreningens hjemmeside. 

 

 Jane takkede Preben Huus og Kamma Andersen for deres medvirken og kvitterede 

 med en erkendtlighed. 

 

 Efterfølgende var foreningen vært ved smørrebrød, øl, vand og kaffe. 

 

  

 

  

 

 

 Referent Else Dalsgaard  Dirigent Kamma Andersen 

      


