
 

 

19.marts 2019 

 

Referat af ordinær generalforsamling 

Brøndby Lærerforening, 10. marts 2020, klokken 16 på Brøndbyvester Skole, afd. Krogager. 

Ad.1 Valg af dirigent 

 Anders Liltorp, medlem af Hovedstyrelsen, DLF blev foreslået og valgt.  
Mødets lovlighed blev fastslået.  
Generalforsamling er lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig. 

 

Ad.2 Forretningsorden 

 Forretningsorden godkendt.  
Stemmetællere: Elin Mortensen, Rasmus Dybdahl 
Referenter: Anita Bütow, Latifa Mojib 

 

Ad.3 Formandens beretning 

 Formanden kom ind på følgende temaer, under sin beretning. 
Kredsarbejdet siden sidst (herunder MTU, Ny sygefraværspolitik, klasselærerrollen, 
Riv-kradsskema, Brøndby 2030 strategi, kerneopgaver m.fl.) 
Kommunens økonomiske tilstand 
Arbejdsmiljøet, den psykiske belastning 
Periodeforhandlinger 
forståelsespapiret 

  
 Resolutionsforslag vedr. Aftalt arbejdstid fremlagt og motiveret ved næstformanden 
 

Hovedpointer: 
 
Formandsskabets arbejde skal have mandat med fra jer ude på skolerne, jeres input 
er vores evidens. 
 
Vi skal holde os til, der hvor beslutningerne tages, gerne helt derind, hvor teksten 
skrives. 
 
Økonomien i Brøndby ”Der er penge i kassen” 
 



 

 

Det psykiske arbejdsmiljø er under et stadigt pres, især oplevelsen af at det eneste 
sted man kan hente tid er på forberedelsen af undervisningen, tiden går fra 
kerneopgaven og det fører til mistrivsel og måske over tid en stresssygemelding.  
Det handler grundlæggende om god personaleledelse 
 
Vi afventer og ser, hvad periodeforhandlingerne fører til. Når der ligger en tekst på 
bordet, så forholder vi os til den. 
 
Kommunalbestyrelsen i Brøndby mener grundlæggende, at lokale aftaler skaber ro 
om folkeskolen. 
 
Følgende blev diskuteret – fra salen: 
- den digitale udfordring skal italesættes, der er mindre tid til kerneopgaven og vi 
mangler viden og tid til kompetenceudvikling i forhold til de digitale tiltag. 
- National test: der er endnu ikke truffet en beslutning omkring de nationale test i 
fremtiden, men kommunalbestyrelsen ser positivt på brugen af Nationale test 
kombineret med programmet, Beregneren.  
- Riv-krads skemaet, kan navnet ændres?  Det vigtigste for Kredsen var og er stadig 

at skemaet bliver taget alvorligt så tilfælde kan dokumenteres. 
 
 
 Beretningen er godkendt af forsamlingen. 
 Resolution vedr. Aftalt arbejdstid er godkendt af forsamlingen. 
   
  
Ad.4 Revideret regnskab 
 
 Det reviderede regnskab for drift, Konfikt fond og Særlig fond er gennemgået og 
godkendt. 
 
 
Ad.5 Indkomne forslag 
 
 Ingen indkomne forslag 
 
Ad.6 Budget 2021 samt fastsættelse af kontingent 2021 
 
 Budget gennemgået og godkendt. 

Forslag om uændret kontingent for fraktion 1 og 4 – forslag vedtaget 
  
 
 
 
 



 

 

Ad.7 Valg jf. § 11, stk. 2 – 7:  

 

a) Stk. 2 Kredsens 1. delegerede og kredsformand  
Rikke Jørgensen fra BV valgt til Kredsformand 
 
b) Stk. 3 Kredsens 2. delegerede og næstformand 
Nils Greve fra UCN valgt til næstformand 
  
c) Stk. 4 Valg af to suppleanter for den 2. delegerede 

 Helle Rasmussen BØ er valgt som 1. suppl. 
 Elin Mortensen fra BS er valgt som 2. suppl. 
 

d) Stk. 5 Valg af kasserer  

Helle Rasmussen BØ er valgt som kasserer 

e) Stk. 6 Valg af to interne revisorer 

  Leif Christiansen UCN er valgt som revisor,  

Rasmus Stokbæk Haaning BØ valgt som revisor 

f) Stk. 7 Valg af to revisorsuppleanter for de interne revisorer 

  Bjarne Boje fraktion 4 er valgt som revisor suppl. 

  Henrik Bevensee fra BV er valgt som revisor suppl. 

 
Ad.8 Evt. 

Nye kollegaer skal inviteres ind i Kreds 15, der er udarbejdet en pjece, der fortæller 
hvad vi arbejder for. 
Kredsen er med i forbindelse med ansættelse af ny forvaltningschef. Tiltrædelse 
den 01.08.2020 

                      
 
Ad.9 Oplæsning af protokol 
  
 Protokol oplæst og godkendt. 
  


