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Referat af bestyrelsesmødet 26. august 2021 

af Lars Sørensen 

 

 

 

Den ordinære generalforsamling 2021 

På bestyrelsesmødet 26. august blev der arbejdet videre med forberedelserne af årets gene-

ralforsamling. 

Bestyrelsen drøftede og blev enige om de fire temaer, som der gruppevis skal drøftes på 

generalforsamlingen. Der vil ske en tilretning af temaer ud fra de bemærkninger som faldt 

på bestyrelsesmødet. Herefter vil temaerne udsendt til TR’erne så disse kan indgå i KLF-

afdelingens forberedelse af generalforsamlingen  

 

På baggrund af den ændrede form skal der justeres i den hidtidige forretningsorden for 

generalforsamlingen. 

 

KLF-afdelingerne opfordres til at komme med kandidatforslag til Den gyldne pegepind. 

 

 

Årsregnskaber 2020 for KLF og KLK 

Årsregnskaberne for 2020 med tilhørende revisionsprotokoller blev forelagt bestyrelsen. 

Resultatet for KLF´s regnskab 2020 blev et overskud på 2,9 mio. kr.  

Årsregnskaberne indstilles til godkendelse på KLF´s ordinære generalforsamling 1. okto-

ber 2021. 

 

Evaluering af arrangementer  

Selvom det nye skoleår ikke er ret gammelt, var der alligevel 3 arrangementer, der skulle 

evalueres 

 

cAnalrundfart, grillfesten og et møde med KLF´s delegation af kongresdelegerede. 

 

Alle 3 arrangementer havde været en succes, men der var naturlig en række forslag til for-

bedringer, som  blev noteret ned. 

 

A20 Opgaveoversigter  

Sekretariatet havde udarbejdet en oversigt over de opgaveoversigter, som på stikprøvevis 

var blevet indhentet fra skolerne 

 

Hensigten med opgaveoversigterne er bl.a.at tydeliggøre for lærerne, hvilke opgaver der 

skal varetages, og hvordan der skal prioriteres mellem opgaverne. Lad det være sagt med 

det samme. På en hel del skoler har det været meget skuffende at se opgaveoversigter, der 

slet ikke lever op til intensionerne i aftalen.  Foreningen er her i tæt dialog med en række 

tillidsrepræsentanter og foreningen vil ligeledes løfte problemstillingerne ind i vort samar-

bejde med forvaltningen.   
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KV21 initiativer, involvering og evt. møde med SKK 

Kommunalvalgarbejdsgruppen havde ønsket en drøftelse af initiativer og involvering i 

forhold til KV21 

Der vil være et valgmøde med politikerne i forlængelse af TR-mødet 11. november. 

KV-arbejdsgruppen foreslår endvidere, at der arrangeres et møde med Skolederforenin-

gens bestyrelse. Et sådant møde vil blive søgt aftalt.  

 

 


