
Generalforsamlingen 2017 - referat 

Den 16. marts 2017 

KI. 16.30 på Tjørnelyskolen, Lillevangsvej 48, 2670 Greve 

Referent: Christian Bladt Nielsen 

Valg af dirigent og stemmetællere Valgt som dirigent: Steen Clausen, DLF 

2. Vedtagelse af forretningsorden for 
generalforsamlingen 

Dirigent gennemgik procedure og 
forretningsordenen for generalforsamlingen. 
Forretningsordenen blev godkendt uden 
bemærkninger. 

3. Beretning Bilag 3A Tina Beck-Nilsson aflagdedmundtlig beretning. Den 
mundtlige beretning indeholdt b|.a£ nedslag og 
bekymringspunkter omkring testkultur og 
ressourcemangel. ' 

Dirigenten præsenterede den skriftlige beretning. 
Den mundtlige og skriftlige beretning blev kort 
drøftet 

Herefter blev mundtlig og skriftlig beretning 
enstemmigt vedtaget 

Tema: Hvad vil vi med skolen. "Hvad vil vi med 
folkeskolen i Greve" Niclas Bekker Poulsen - S og 
Anne Marie Lyduch - V, giver deres bud og visioner 
for folkeskolen i Greve. 

Under Anne Marie Lyduchs og Niclas Bekker 
Poulsens oplæg og efterfølgende spørgsmål blev 
generalforsamlingen suspenderet. 

Herefter blev generalforsamlingen genoptaget og 
der blev fremsat forslag til et åbent brev til Greves 
byråd. Forslaget blev vedtaget. 

4. Vedtægtsændringer Bilag 4A Kredsstyrelsen har 
gennemgået vedtægterne og har en række forslag 
til ændringer, flere er konsekvensrettelser i forhold 
til virkeligheden. Den største ændring 
kredsstyrelsen foreslår er, at vi ikke længere skal 
have direkte valg til næstformandsposten, men at 
kredsstyrelsen konstituerer sig efter valget med 
næstformand, sekretær og kasser. 

Tina Beck-Nilsson fremlagde punktet. 

Kredsstyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev 
vedtaget. 

5. Godkendelse af regnskaber og meddelelse af 
decharge Bilag 5A 

Synne Knudsen gennemgik det ordinære regnskab 
for GLF og regnskabet for Særlig fond. 
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Både regnskabet for Greve Lærerforening og Særlig 
fond blev enstemmigt vedtaget. 

6. Ydelser til kredsstyrelsen m.fI. Bilag 6A Synne Knudsen fremlagde punktet. Forslaget blev 
enstemmigt vedtaget i

i 

7. Fastsættelse af kredskontingent Bilag 7A, 7B, 7C 
Kredsstyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at 
kontingentet stiger pr. 1. august 2017 med 4 % pr. 
måned for alle fraktioner. Det svarer til 13 kr. for 
fraktion 1 og 2 og 2 kr. for fraktion 4. 

Tina Beck Nilsson fremlagde forslaget om 
kontingentstigning. Forslaget blev vedtaget 

Synne Knudsen fremlagde budget for GLFog Særlig 
fond. 
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8. Valg til næstformand samt 2 suppleanter Bilag 8 Christian Nielsen blev valgt som næstformand 

Joan Krogh blev valgt som 1. suppleant 

Stina Højgaard blev valgt som 2g. suppleant 

9. Eventuelt Intet til evt. 

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

Referatet godkendt d_ ivr-iirjjl: *3 Å' iii/r* 
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