
Referat af generalforsamling den 16. juni 2020 i kreds 9, 

Vallensbæk Lærerkreds 

 

 

Vi lagde ud med at synge foreningssangen. 

 

1. Valg af dirigent 

 

Kredsen foreslår Sus La Cour. Hun blev valgt. 

 

 

2. Den mundtlige beretning - ved Kredsformand Merete Randskov 

 

Merete holdt sin mundtlige beretning. Hun fortalte om:  

- Periodeforhandlingerne  

- Det kommunale 

- Karaktererne ved afgangsprøverne 

- Inklusion 

- Udligningsreform 

- Makerspace 

- Devices 

- Corona 

Efterfølgende blev der spurgt ind til devices. Der ønskes, at kredsen får drøftet, hvordan hele 

implementeringen kommer til at foregå.  

 

3. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

4. Regnskab (herunder status) 

Inden regnskabet orienteret Maria Kleis om investering. Kredsen har en lille formue stående i en bank, hvor 

der er negativ rente. Derfor vil kredsen investere disse penge, så vi kan få nogle renter. Vi venter dog med 

at gøre det indtil verden igen ser normal ud. 

Maria Kleis orienterede om regnskabet.  

Vi har i det forgangne år haft lidt færre indtægter, bl.a. fordi vi har fået en del nyuddannede medlemmer, 

og de betaler mindre kontingent end andre medlemmer i det første halve år.  

Vi har også i 2019 haft færre udgifter, end det var budgetteret med. Resultatet for 2019 var et underskud 

på ca. 65.000 - noget mindre end der var budgetteret med. 



 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmerne 

Lasse Bredager orienterede om forslaget til ydelserne til kredsstyrelsesmedlemmerne. Ydelsen er stadig 

den samme i 00 kr. 

Forslaget blev enstemmigt godkendt.   

 

6. Budget og fastsættelses af kontingent 

Maria Kleis orienterer om budget. 

 

Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

Lasse orienterede om forslaget til fastsættelses af kontingentet. Kredsen foreslår at kontingentet stiger. 

Kredsen kører hvert år med et underskud, og det er ikke sundt i længden. Kontingentet steg senest for otte 

år siden. Forslaget går på at medlemmer af fraktion 1-3 stiger med 20 kr., mens medlemmer af fraktion 4 

stiger med 4 kr.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.   

 

7. Valg, jf. §8 i vedtægterne 

Merete Randskov blev genvalgt til posten som formand. Der var ingen modkandidater.  

Maria Kleis blev genvalgt til posten som kasserer. Der var ingen modkandidater. 

Henrik Djernis og Mariann Kejser Hjertoft blev genvalgt til posten som revisorer. Der var ingen 

modkandidater. 

Der skulle vælges to revisorsuppleanter. Jakob Juulsen og Birgitte Trebbien blev valgt. 

 

8. Evt. 

Der var en bekymring ift. udmelding af medlemmer, hvis OK21 ikke lander, som vi håber. 

 


