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Referat af bestyrelsesmødet 24. juni 2021 

af Lars Sørensen 

 

Forhåndsaftalen om løn for lærere i folkeskolen 

I forbindelse med OK-21 blev forhåndsaftalen for folkeskolerne i BUF opsagt. Forvaltnin-

gen var efter OK21 indstillet på at lade den løbe uændret videre for det kommende skoleår 

(2021-2022). Det skete af hensyn til de igangværende lokale forhandlinger ude på skoler-

ne. 

 

Efter sommerferien er det planen, at der skal ske en egentlig forhandling af forhåndsafta-

len med ikrafttræden 1. august 2022. Der er ikke ved OK21 afsat puljer til nye tillæg. 

 

Bestyrelsen havde en første drøftelse af, hvilke forslag der var til en ændret forhåndsaftale. 

Punktet genoptages på bestyrelsesmødet 19. august, hvor der på baggrund af de faldne 

bemærkninger vil komme et konkret oplæg fra formandskabet. 

 

Den ordinære generalforsamling 2021 

Den ordinære generalforsamling 2021 afholdes i år fredag 1. oktober kl. 15.30 – 19.00 

i Tivoli Hotel og Congress Center Arni Magnussonsen gade 2-4, København V 
 

Den foreløbige dagsorden til generalforsamlingen: 

 

1. Valg af dirigent og hjælpedirigent 

2. Valg af referenter 

3. Vedtagelse af forretningsorden 

4. Valg af 6 stemmetællere frem til næste ordinære generalforsamling 

5. Formandens beretning, herunder beretning for kolonierne 

6. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed) 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Forslag til vedtægtsændringer 

9. Opstilling af mindst 2 kandidater til valg af 2 revisorer samt mindst 1 kandidat til valg af 

revisorsuppleant for en 2-årig periode 

10. Eventuelt 

 

 

På mødet var der en planlægningskalender, som skal danne styring for tilrettelæggelsen af 

generalforsamlingen. Vigtige datoer i den forbindelse er  

 

• Fredag 10. september kl. 15.30. Seneste frist for indsendelse af forslag til dagsordenen. 

• Forslag til hvem der skal tildeles foreningens hæderspris ´KLF´s Gyldne Pegepind´ skal være 

indsendt til KLF´s kontor senest 17. september. 

• KLF-afdelingerne opfordres til at indsende eventuelle forslag til resolutioner til KLF's kontor 

senest fredag 10. september. 
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• Mandag 13 september udsendes indkomne resolutionsforslag fra KLF's kontor, således at der 

er mulighed for at behandle dem i KLF-afdelingerne. Resolutionsforslag fra bestyrelsen ud-

sendes i videst muligt omfang samtidig. 

Den skriftlige beretning vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside fredag 17. september. 

Den endelige dagsorden bekendtgøres på foreningens hjemmeside mandag 13. september. 

Følg med på hjemmesiden op til den ordinære generalforsamling. 

 

Generalforsamlingen afsluttes med en fest: Peter Jensen, Inge Thomsen og Thomas Poul-

sen udgør festudvalget. 

 

Plan for arbejdet med de kongresdelegerede  

Mødets sidste punkt handlede om, hvorledes Københavns Lærerforenings kongresdelege-

rede skulle forberede sig sammen til DLF´s kongres til efteråret. 


