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Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2022 
 
Referat: 

 

- Velkomst ved formand Jesper Jeppesen, dernæst fællessang: (”Der går gennem 

tiden ….”  På klaver: Mette Holm, Durup. 

 

Ad 1) Valg af dirigent, herunder stemmetællere 

- 10 stemmetællere valgt: 

• Mette Holm 

• Mikael Schultz 

• Heine Munkholm 

• Thorkild Svendsen 

• Leif Krøgh 

• Jesper Nørgaard 

• Thure Evaldsen 

• Lone Dissing 

• Kristina Kristensen 

• Sofie Degn 

- Leif Primdal valgt som dirigent.  Generalforsamlingen lovligt varslet og dermed 

beslutningsdygtig. 
 

Ad 2) Forretningsorden 

- Forretningsorden vedtaget 
 

Ad 3) Beretning 

-    Formandens beretning omhandlende bl.a.: 

• Indledning 

• Corona 

• Sammen om skolen 

• Undervisning som kerneopgave 

• Inklusion som knudepunkt 

• Investering i fremtiden 

• Skolestruktur 

• Forflyttelser 

• Vision/bud på vision 

• Afslutning 

 

Generalforsamlingens behandling af formandens beretning: 

 

• Medlem: 

Gerne proaktive i forhold til vision. Inddrage Skive Folkeblad/skrive læserbrev. 

Godt at få søsat vision, vision et godt stykke arbejde.  

• Medlem: 

Er forvaltningen lydhøre overfor, at vi har udfordrende elever? 

• Formand: 
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Vision er søsat ved direktør og BFs formand. Har mødtes med Peder Christensen.  

Vil gerne se vision.  

Forvaltningen er klar over, at der er udfordrende elever, men har ikke en løsning. 

Vigtigt med centrale midler og de rigtige tilbud.  

• Medlem: 

Godt at vi er sammen om skolen, og at det bliver italesat. Fagforeningen skal først 

og fremmest varetage medlemmernes interesser. Vi skal tage os af undervisningen, 

som er kerneopgaven.  

• Medlem: 

Strukturdebat – fastholder man den gamle struktur? Hvordan skal en fremtidig 

struktur se ud? 

• Formand: 

Skolerne er ekstremt forskellige på størrelse. Der er store og små skoler. Alle 

medlemmer skal have det godt. Fælles overbygning tales der om, og at der skal 

være forandringer i både by og på landet.  

Vores anbefalinger kommer henad vejen, skal tilgodese alle vore medlemmer. Kan 

ikke sætte tal på skolestørrelse. Hvis struktur skal bestå kræver det flere 

ressourcer. Godt samarbejde med skoleledere. KLK rapport, der mangler visioner.  

• Medlem: 

1-2 elever i hver klasse som burde have et andet tilbud. Hvad er der af 

muligheder? Kan der laves et andet tilbud? 

• Formand: 

Inklusion fylder meget. Der mangler tilbud, og viften af tilbud skal være bredere. 

Vi arbejder på at afdække området.  

• Medlem: 

Vi har ikke plads til de udfordrende elever på skolen. 

• Formand: 

Vi arbejder henimod løsninger.  

 

 

Formandens beretning enstemmigt godkendt 

 

Ad 4) Regnskab: 

- Fremlæggelse af regnskab v. Grith Bidstrup: 

• Formand: 

Særlig Fond har indkøbt computer samt nyt telefonsystem. Der er penge i Særlig 

Fond.  

Regnskab enstemmigt godkendt 

 

Særlig Fond regnskab enstemmigt godkendt 

 

Ad 5) Punkt udgår. Ingen indkomne forslag.  

 

Ad 6) Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelse og administrative 

medarbejdere 

• Fremlæggelse af ydelsesforslag ved formand Jesper Jeppesen: 

 

Forslag vedtaget 
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Ad 7) Budget og fastsættelse af kontingent 

• Gennemgang v. formand 

 

Kontingent godkendt 

 

 Ad 8) Valg af formand og næstformand 

• Jesper Jeppesen valgt som formand og delegeret 

• Birgitte Sand valgt som næstformand og delegeret 

 

Valg af 2 kredsstyrelsesmedlemmer: 

• Søren Østrup valgt og er 1. suppleant til posten som delegeret  

• Grith Bidstrup valgt og er 2. suppleant til posten som delegeret  

 

Valg af 3 kredsstyrelsessuppleanter 

• 1. suppleant Jesper Nørgaard  

• 2. suppleant Lena Svejgaard  

• 3. suppleant Brian Svinth  

 

Valg af kritiske revisorer 

• Brian Svinth valgt 

• Marianne Kristensen valgt 

 

Valg af kritisk revisorsuppleant 

• Thure Evaldsen valgt 

 

Ad 9) evt. 

• Medlem: 

Ønske om at foreningens sang kommer i pjecen. 

• Formand: 

Vil gerne lave medlemsarrangementer og ramme bredt. Glad for Leif som 

dirigent, fortjener en gave. Tak for hjælpen. 

• Leif, dirigent: 

Tak for i aften og kom godt hjem. Jeg erklærer hermed generalforsamlingen 

for afsluttet.  


