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Generalforsamlingen 2020 – referat 

Den 9. september 2020 

Kl. 16.00 på Krogårdsskolen, Skoleager 1, 2670 Greve 

Referent: Camilla Stavad-Eriksen 

Valg af dirigent og stemmetællere    Valgt som dirigent: Anders Sund Pedersen, DLF 

2. Vedtagelse af forretningsorden for 

generalforsamlingen 

Dirigenten gennemgik proceduren og 

forretningsordenen for generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen har været udsat på grund af 

restriktioner i forbindelse med Covid-19. 

Forretningsordenen blev godkendt uden 

bemærkninger. 

3. Beretning  Tina Beck-Nilsson aflagde mundtlig beretning. Den 

mundtlige beretning indeholdt bl.a. ”Johnny-

sagen”; som har været hovedårsag til Greve 

Kommunes nye retningslinje ”Retningslinje ved 

mistanke om vold eller overgreb fra en 

medarbejder i Greve Kommune”. Derudover 

omhandlede beretningen nedlukning af landet i 

forbindelse med Corona- epidemien og vedtagelse 

af arbejdstidsaftalen A20. 

Den mundtlig og skriftlig beretning blev enstemmigt 

vedtaget  

4. Godkendelse af regnskaber Bilag 5A Joan Krogh gennemgik det ordinære regnskab for 

GLF og regnskabet for Særlig Fond.  

Både regnskabet for Greve Lærerforening og Særlig 

Fond blev enstemmigt vedtaget.  

5. Ydelser til kredsstyrelsen m.fl. Bilag 6A Joan Krogh fremlagde punktet. Forslaget blev 

enstemmigt vedtaget. 

6. Fastsættelse af kredskontingent Bilag 7A, 7B, 7C  Joan Krogh fremlagde forslag til kredskontingent. 

Kontingentet blev taget til efterretning. Joan Krogh 

fremlagde budget for GLF. Budgettet blev taget til 

efterretning. Joan Krogh gennemgik budgettet for 
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Særlig Fond. Budgettet blev taget til efterretning. 

 

7. Valg til formand, 3 kredsstyrelsesmedlemmer, 

kongresdelegerede, 2 suppleanter, revisor og 

revisorsuppleanter Bilag 8A 

Tina Beck-Nilsson blev valgt som formand og 1. 

kongresdelegerede uden modkandidat. 

Christian Bladt Nielsen, Joan Krogh og Camilla 

Stavad-Eriksen blev valgt til kredsstyrelsen ved 

fredsvalg.  

Christian Bladt Nielsen blev valgt til 2. 

kongresdelegerede ved fredsvalg. 

Joan Krogh blev valgt som 1. suppleant til 

kongressen og Camilla Stavad-Eriksen blev valgt 

som 2. suppleant til kongressen ved fredsvalg. 

Enes Kücükavci blev valgt som 1. suppleant til 

kredsstyrelsen og Camilla Kruse blev valgt som 2. 

suppleant til kredsstyrelsen ved fredsvalg. 

Hans Christian Dippel og Lone Skafte blev valgt som 

revisorer. Camilla Kruse blev valgt som revisor 

suppleant ved fredsvalg.   

9. Eventuelt Vibeke fra fraktion 4 forhørte sig blandt deltagerne 

på generalforsamlingen om man er interesseret i et 

lille opslag fra pensionisterne på skolernes 

lærerværelse. Det var der stemning for.  

Den skriftlige beretning, det reviderede regnskab samt andre relevante bilag kan hentes på Greve 

Lærerforenings hjemmeside  

Referatet godkendt d. 15. september 2020 

 

 

Anders Sund Pedersen, Dirigent 

 


