Referat af bestyrelsesmødet 17. august med fortsættelse 20. august
Af
Lars Sørensen
Skoleårets første bestyrelsesmøde blev delt over to kortere møder mandag 17. august og
torsdag 20. august.
Den ordinære generalforsamling
Med et nyt skoleår begynder også forberedelserne til den ordinære generalforsamling, som
derfor i den kommende tid vil være et fast punkt på dagsordenen.
På dette møde traf vi beslutning om en række formalia-punkter som forslag til dirigenter,
referenter og forretningsorden.
Desuden blev der drøftet et oplæg til, hvilke områder der skulle beskrives i den skriftlige
beretning til generalforsamling. Formelt set er det formandens beretning, men der er i høj
grad tale om et kollektivt arbejde, hvor forskellige bestyrelsesmedlemmer og sekretariatet
kommer med bidrag til den skriftlige beretning.
Festen efter generalforsamling bliver vi desværre også nødt til at aflyse. Vi regner dog med
at kunne afslutte generalforsamlingen med fælles middag og lidt underholdning.
Corona-situationen
Desværre er situationen endnu ikke helt normal endnu. Det blev derfor besluttet at aflyse
foreningens årlige grill-arrangement, lærer- og pensionist-korets øvedage.
På et møde 7. september mellem fagligt udvalg og pensionisternes bestyrelse vil det blive
drøftet i hvilket omfang pensionistafdelingens aktiviteter kan genoptages.
For at få et mere præcist billede af corona-situationen ude på skolerne udsendes en TR
skrivelse, hvor skolerne anmodes om at indsende oplysninger om situationen lige nu.
Bestyrelsens anbefalinger i forhold til arbejdstidsaftalen
Et flertal i bestyrelsen på 6 medlemmer kunne anbefale et ja.
Et medlem anbefalede et nej og to medlemmer af bestyrelsen var på daværende tidspunkt
ikke helt afklaret om de ville anbefale et ja eller et nej
Der afholdes medlemsmøde mandag 24. august kl. 16 – 18 Frydendalsvej 24, og der tilbydes derudover skolebesøg frem til afstemningen slutter 1.9.
Det blev endnu en gang besluttet at give præmier til KLF-afdelingerne for at fremme en
høj stemmedeltagelse. Der vil blive anvendt samme model for præmier som sidst. Der udsendes en TR-udsendelse om dette. Som en del af evalueringen af afstemningsforløbet,
blev det også besluttet at diskutere hvorvidt præmier bør være en del af vores arbejde for
en høj stemmeprocent.
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Der er ikke længe til at DLF på kongressen skal opstille krav til overenskomstfornyelsen i
2021. Det blev besluttet, at formanden, næstformanden og de to udvalgsformænd i fællesskab udarbejder et debatoplæg, som kan anvendes på medlemsmøder.
Tillidsrepræsentantmøde 3. september
Forslag til dagsorden på tillidsrepræsentantmøde 3. september blev drøftet.
Dagsorden endte med at se således ud:
1. Velkomst
2. Medlemssituationen
3. Tillidsrepræsentantens opgaver i forhold til nyansatte/nye medlemmer
4. OK21
5. Arbejdstid i København
a. Undersøgelsen af arbejdstid i København
b. Afstemningsresultatet om ny arbejdstidsaftale
c. Hvad skal der ske nu?
6. Coronasituationen
7. Eventuelt
Også dette møde er på grund af corona underlagt begrænsninger, så der er kun plads til en
deltager pr. skole, hvor tillidsrepræsentanter har fortrinsret, og hvor suppleanterne kan deltage i det omfang tillidsrepræsentanterne ikke kan.
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