
 

1 

 

 

Referat af bestyrelsesmødet 19. august 2021 

af Lars Sørensen  

 

 

 

Den ordinære generalforsamling 2021  

På årets første bestyrelsesmøde var det tid til at drøfte den kommende ordinære general-

forsamling 2021. 

Et af målene er at gøre den skriftlige beretning kortere og mere læseværdig. Det blev der-

for aftalt i højere grad at koncentrere beretningen om de områder, hvor KLF har været in-

de og påvirke udviklingen. Derudover er ambitionen, at det - at forstå hovedlinjerne i den 

mundtlige beretning - skal være muligt for de der ikke forud for generalforsamlingen har 

læst den skriftlige beretning  

Det blev endvidere aftalt – som noget nyt – at der vil være en suspension af generalfor-

samlingen efter formandens mundtlige beretning, hvor der vil blive lagt op til gruppevise 

drøftelser af 4 temaer.  

 

Efter generalforsamlingens afslutning vil der være middag for tilmeldte medlemmer – pris 

50 kr. Prisen er symbolsk og er der kun for at have et deltagerantal at styre efter. 

 

På generalforsamlingen fremsætter bestyrelsen  to vedtægtsforslag. 

Det ene omhandler tidspunktet for kontingentfritagelse på grund af alder – hidtil har det 

efter KLF´s vedtægter været fra det fyldte 75 år, men KLF skal rette ind efter vedtægterne 

i DLF og derfor opnås kontingentfritagelse fremover fra den 1. i måneden efter, at der er 

gået 12 år fra opnåelsen af ret til folkepension. 

Det andet forslag handler om valg af stemmetællere og er en konsekvens af den praksis, 

der har været siden overgangen til elektroniske afstemninger. 

 

Gordon Ørskov Madsen inviteres som gæstetaler på generalforsamlingen. 

 

 

TR-mødet 2. september 2021 – forslag til punkter 

 

Formandskabet havde på forhånd foreslået følgende indhold på mødet: 

• Organiseringsgraden – forskellene mellem de enkelte skoler i forhold til antallet af or-

ganiserede samt bud på, hvad man kan gøre for at få en flere til at indmelde sig i for-

eningen.  

• Forslag om skolebesøg før jul – forslag om at bestyrelsesmedlemmer frem til jul tilby-

der at komme ud på skolerne for at drøfte aktuelle problemstillinger. 

• De kommende områdemøder med forvaltning, skoleleder og KLF om A20 

• Undersøgelsen af tid til  TR og AMR-arbejdet 

• Kommunalvalg 21 – hvilke indsatsområder skal foreningen have? 

• Plads til forskellighed 
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Ud over forslagene fra formandskabet blev det aftalt, at der skulle være et åbent punkt, 

hvor øvrige aktuelle emner kunne tages op. 

 

 

Indholdet i de kommende områdemøder med tillidsrepræsentanterne 

De første områdemøder i denne omgang er 26. august. 

Følgende indhold blev besluttet: 

• Status på opgaveoversigterne 

• Tillidsrepræsentanterne og de kommende møder i distrikterne med forvaltning, sko-

leledere og tillidsrepræsentanter om A20. 

• KV21 Involvering og orientering af TR og TR-suppleanter 

• Generalforsamling 21 

 


