
 
 

11. maj, 2021 

 

Referat af ordinær generalforsamling 

Brøndby Lærerforening, 11. maj 2021, klokken 16:00 på Teams-mødeplatform  

 

Ad.1 Valg af dirigent 

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

Ad.2 Forretningsorden 

 Forretningsorden godkendt.  
Referenter: Anita Bütow og Latifa Mojib 

Ad.3 Formandens beretning 

 Formanden, kom ind på følgende emner, i sin beretning: 
  

• Corona-skoleåret 2021/2022 

• A20 ny arbejdstidsaftale, lokal aftale i Brøndby 

• Kommunens tilstand 

• Ny FU konstellation  
 
Hovedpointer: 
 
Corona-skoleåret 2021/2022: 
Det har været et år som aldrig før, vi er slidte, men vi har vist vores værd som 
samfundsbærende institution. 
 
Debat: 
 
A20: 
A20 giver grundlæggende et andet udgangspunkt end L409, alle er med og vi har med aftalen 
skabt et forpligtende samarbejde.  
 
Lokalt er A20 en ny måde at tænke arbejdstid på, det kræver noget af lederne og det kræver 
noget af os – en kulturforandring. 
Målet er, at lærerprofessionens faglighed afspejles i beslutninger og prioriteringer, at 
skoleledelse foregår i samarbejde med lærerkollektivet. 

 



 
 
 Kommunens tilstand: 
 Det er ikke umuligt at vinde trofæet, BIF er et point fra 1.pladsen … 
  
 Der er kommet ny forvaltningschef for BKI 

Der arbejdes med en ny struktur i forvaltningen og der udarbejdes nye politikker og nyt 
grundlag for ledelse 

 
KB´s 2030-strategi begynder at slå igennem i kommunens budgetter, bl.a. har man justeret 
på fordelingsnøglen, når der tildeles ressourcer til skolerne – klassekvotienten er steget. 
 
Det er ikke en vej man politisk bør fortsætte ned af, if. K15 – (resolutionsforslag godkendt) 

 
Ny FU-konstellation: 
Elin vælger, fra næste skoleår at drosle ned for sit arbejdsliv. 
Vi har derfor besluttet at dele opgaven ud på to frem til 1.4.2022 og dermed gøre brug af 
muligheden for at hente et 5. FU-medlem ind i kredsen. 
I forhold til vederlag vil det også blive delt på de to nye medlemmer, det forbliver 
udgiftsneutralt og derfor fremgår det ikke af dette års budget, men vil fremgå af regnskab for 
næste år og det korrigerede budget. 

 
Den mundtlige beretning og Årsrapporten er godkendt af GF. 

   
Ad.4 Revideret regnskab 
  

✓ Årsregnskab for Kreds 15.  
✓ Balance pr. 31. dec. 2021.   
✓ Årsregnskab for Konflikt Fond.  
✓ Årsregnskab for Særlig Fond 
 
Regnskaberne er udsendt sammen med den endelige dagsorden og opfattes dermed som 
gennemgået. 

 
Spørgsmål og kommentarer til regnskab: 
 
Regnskabet er godkendt af GF. 

 
Ad.5 Indkomne forslag 
  
 Der er ingen indkomne forslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ad.6 Budgetforslag 2022 samt fastsættelse af kontingent 2021 
 

 Budgetforslag for 2022 samt korrigeret budget for 2021 er udsendt sammen med den 

endelige dagsorden og opfattes dermed som gennemgået. 

 Spørgsmål og kommentarer til budget og kontingent:  

Kontingentet forbliver uændret i 2021. 

Budget er godkendt af GF. 

Ad.7 Evt. 
  
 Har man overvejet, at få flere til at deltage i GF, især nu med A20 og hele samarbejdssporet? 

 
Det er noget vi har overvejet og havde besluttet, at vi netop derfor fremover ville slå GF 
sammen med medlemskurset på Frederiksdal for at sikre et større fremmøde, men pga. 
corona var vi i år nødt til at afholde digitalt. Vi er forpligtet på, som forening, at fremlægge 
regnskaber og budget og derfor valgte vi en mindre optimal løsning denne gang. 

 
Ad.8 Oplæsning af protokol 

   
 Protokol oplæst af Anita Bütow. 


