Referat af bestyrelsesmødet 27. august 2020
Af Lars Sørensen
Større vedligeholdelsesarbejde på foreningens ejendom på Vanløse Alle
Det møde startede utraditionelt ved at bestyrelsen var inviteret ud på Vanløse Alle 65, hvor
foreningen har en af vores udlejningsejendomme.
Der skulle tages stilling til 3 forskellige projekter:
1. Facaden ind mod haven på ejendommen var i en dårlig forfatning, hvor der underliggende armeringsjern var ved at ruste igennem, hvilket resulterede i at dele af betonkanten faldt ned.
2. Taget som er et gammelt eternittag med asbest trænger til at blive udskiftet.
3. Hvis taget blev fornyet, skulle man så samtidigt etablere 2 lejligheder i tagetagen?
Bestyrelsen besluttede at gå videre med alle 3 projekter.
Det næste, der nu skal ske, er, at beboerrepræsentationen præsenteres for projektet og et
overslag på huslejestigningen.
Der skal også søges indhentet forhåndsgodkendelse fra huslejenævnet på huslejestigningen
og endelig skal der indhentes byggetilladelse.
Den ordinære generalforsamling
Vores sædvanlige dirigent Palle Rom har meddelt, at han forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Bestyrelsen besluttede derfor at foreslå generalforsamlingen, at Jon Kowalczyk tidligere ansat i Lærernes Centralorganisation/LC blev dirigent sammen med Malene Brandt.
KLF´s driftsregnskab efter 1. halvår 2020
Bestyrelsen tog det fremlagte driftsregnskab for 1. halvår til efterretning. På grund af corona har aktivitetsniveauet i foreningen været lavere end normalt, det har bevirket, at der er
efter første halvår, er et driftsoverskud på 223.000 kr. vedlagt
Forslag til KLF´s driftsbudget 2021
Meningen med dette punkt var at danne baggrund for bestyrelsens indstilling til den ordinære
generalforsamling om forslag til kontingentudskrivning i 2021.
Budgetforslaget er udarbejdet i forhold til et normalt aktivitetsforbrug. Der er altså ikke sket
reduktion som følge af et lavere aktivitetsforbrug som følge af en eventuel fortsat coronasituation.
I det fremlagte er der nogenlunde sammenhæng mellem indtægter og udgifter.
I indeværende år er udgangspunktet for kontingentet det kommunale løntrin 31. På de sidste
tre år ordinære generalforsamlinger er kontingentet blevet nedsat fra et udgangspunkt på trin
33 + 3000 kr. i grundbeløb i 2017, trin 33 i 2018 til trin 32 i 2019 og trin 31.
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Hvis kontingentniveauet fra 2017 med første københavnske begyndelsestrin som uddannet
lærer trin 34 + 3000 kr., havde været opretholdt ville kontingentet fra 1. oktober 2020 være
584 kr./ måned. Med stigningen i lønnen pr. 1. oktober 2020 er kontingentet med udgangspunkt i trin 31 i stedet 553 kr./måned.
Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen, at der foretages en yderligere nedsættelse af udgangspunktet for kontingentniveauet fra trin 31 til trin 30 (overenskomstens
begyndelsestrin uden tillæg).

Indhold i områdemøderne
Bestyrelsen drøftede, hvilket indhold der skulle være i de kommende områdemøder med
tillidsrepræsentanterne i BUF. Følgende emner blev foreslået:
- Coronatilbagemeldinger
- Generalforsamlingen og Den gyldne pegepind
- OK21 Overvejelser om informationer
- Præmier for høje stemmeprocenter ved valg og urafstemninger er det noget, der skal
fortsætte?
Kurser/konferencer
Katrine Fylking og Thomas Roy Larsen tilmeldes Multikulturelle Skoler. Indholdet i konferencedagen: Hvordan kan vi tale om rasisme i skolen, og hvordan kan vi handle på den?
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