
Danmarks Lærerforening Kreds 38 - Halsnæskredsen 

Nr. 2 - april 2016 – 30. årgang 
 

1 
 

 

Kære kollegaer  

Mange tak til alle Jer ca. 75 lærer og børnehave-

klasseledere, der mødte op til Generalforsamling. 

Som I kan læse i referatet, var det vigtige emner 

der var på dagsordenen.  

Det var også dejligt, at så mange valgte at deltage 

i det fælles faglige klubmøde på Enghaven om 

arbejdstid. Det var med meget kort varsel, der 

blev indkaldt, men det var desværre nødvendigt. 

Tak for opbakningen - og de gode spørgsmål til 

ændringerne i arbejdstiden. Vi er næsten på 

plads med ”Rammen om arbejdstiden”, med der 

mangler nogle sproglige detaljer omkring fix/flex 

aftalen, som vi arbejder med at få på plads i løbet 

af denne uge. I bliver orienteret så snart, aftalen 

er endeligt på plads.  

Husk det er på onsdag kl. 17.30 i Rådhussalen vi 

afholder konferencen ”Hvad skal vi med skolen i 

Halsnæs?”. Ønsker man at købe mad, er det vig-

tigt at huske 50 kr. samt tilmelde sig på tilmel-

dingssitet  

http://skolenihalsnaes.dk/ maden er fra ”lille 

Latakia”. Der er allerede over 100 tilmeldte til  

 

konferencen, men vi så gerne at endnu flere 

brugte muligheden for, at støtte op om den vigti-

ge dagsorden og debat som konferencen rejser 

om indholdet i folkeskolen.  

 

 

 

Medlemskursus Frederiksdal 

20. + 21. maj 2016 

Så er det snart tid til vores store medlemskursus 

Se program og tilmelding næste side. 

Vi håber at se rigtig mange af jer til et rigtig godt 

arrangement – tag med, husk det er kun hvert 2. 

år, det finder sted – og ja, det er nu faktisk 3 år 

siden, vi sidst har afholdt mellemskurset. 

Tilmeldingen vedlægges også som bilag i Word, 

hvis du vil sende tilmeldingen via mail.  

 

Husk tilmeldingsfristen d. 3. maj -                          

og det er 1. til mølle. 

 

 

 

 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
http://skolenihalsnaes.dk/
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Medlemskursus 2016 
d. 20. og 21. maj på Hotel Frederiksdal 
Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby 
Kurset er for alle medlemmer af kredsen, dog ikke pensionister.  
 
Program: 
Fredag d. 20. maj: 
16.30 Ankomst kaffe/te/sandwich 
17.00 Lars Bo Kaspersen – Ledelseskrise i konkurrencestaten 
19.00 Middag 
19.30 Gordon Ørskov – OK18 og andre aktuelle emner.  
21.15 Kollegialt samvær 
 
Lørdag d. 21. maj: 
08.00 Morgenmad 
09.00 Det grønne element 
10.30 Jeppe Bundsgaard – Nationale tests – spild af tid? 
12.30 Frokost 
13.30 Hjemrejse 
 
NB! 
Der bliver ingen fælles buskørsel. Du skal selv sørge for transport 
Frem og tilbage! 
For at få plads til så mange som muligt, vil indkvarteringen som 
Hovedregel foregå i dobbeltværelser. Du har mulighed for at anføre 
den, du evt. vil bo sammen med. 
Du vil få eneværelse, såfremt der er plads. 

Tilmeldingsblanket Medlemskursus 2016 
d. 20. og 21. maj på Hotel Frederiksdal 
Navn: ____________________________________________ 
Skoleafdeling: _____________________________________ 
Mailadresse: ______________________________________ 
Evt. navn på værelseskammerat: ______________________ 
Sæt evt. kryds: 
Jeg ønsker, uanset om der er ledige værelser, 
at dele værelse med min værelseskammerat ____ 
Jeg ønsker kun at deltage, såfremt jeg får eneværelse ____ 
Jeg er vegetar ____ dog spiser jeg: _____________________ 
Andre forbehold: _____________________________________ 
Underskrift: ______________________________ 
Sidste frist for aflevering af tilmeldingsblanketten er 
den 3. maj til din TR eller til kredskontoret 
evt. som mail på 038@dlf.org 

 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj60e3OmobMAhUDBiwKHTIBC5cQjRwIBw&url=https://www.folkeskolen.dk/543865/klar-parat-til-overenskomst-2015&psig=AFQjCNGr8uvhR2pSkjiCPmdWY_BECl_3tA&ust=1460451140301081
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Generalforsamling 2016 

På Enghaven 11. marts 

Referat: 

Kredsformand, Michael Bie Andersen, bød vel-

kommen til ca. 75 fremmødte medlemmer. Vi 

startede med at synge foreningssangen, som må 

konstateres er svær uden klaverspil. Dernæst 

blev tillidsrepræsentanterne præsenteret, og 

herefter var vi klar til at gå videre med dagsorde-

nen. 

Punkt 1. Forretningsorden. Den blev godkendt 

uden bemærkninger. 

Punkt 2. Valg af dirigent. Bjarne Langkilde blev 

enstemmigt valgt. Bjarne konstaterede, at gene-

ralforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed 

beslutningsdygtigt. 

 

Punkt 3. Beretningen. MA fremlagde beretningen 

for generalforsamlingen i samarbejde med kasse-

rer Helle og næstformand Gitte. Herefter blev 

serveret et lækkert pølsebord. Efterfølgende var 

der mulighed for at kommentere på beretningen.  

Punkt 4. Regnskab. Kassereren gennemgik po-

sterne i regnskabet. Der var ingen spørgsmål og 

regnskabet blev godkendt. 

 

Punkt 5. Indkomne forslag.  Kredsstyrelsen stille-

de et forslag under overskriften ”Kredsen i frem-

tiden” Generalforsamlingen blev bedt om at tage 

stilling til følgende: Kredsstyrelsen ønsker et 

mandat til at afsøge muligheden for samarbejde 

og evt. sammenlægning med en anden kreds. 

Debatten var herefter åben. Der var en del opkla-

rende spørgsmål, som bl.a. handlede om kred-

sens bæredygtighed samt ”en anden kreds” – 

hvilken kreds er i spil? Formuleringen om ”sam-

menlægning” blev drøftet, men endte alligevel 

med at forblive og dermed godkendte generalfor-

samlingen forslaget. 

 

 Punkt 6. Vedtægtsændringer. Ingen vedtægts-

ændringer. 

 

Punkt 7. Budget og fastsættelse af kontingent. 

Budgettet blev godkendt og kontingentet forbli-

ver uændret. 

 

8. Valg af formand, næstformand, kasserer, 2 

revisorer og 1 revisorsuppleant. Alle blev gen-

valgt. 

 

9. Evt. MA takkede generalforsamlingen for aktiv 

deltagelse og for genvalget til posterne. Midda-

gen blev efterfølgende serveret på lærerværelset 

med ca. 60 tilmeldinger.  

 

 

        

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaw7HjyIjMAhXiJ5oKHetUCjYQjRwIBw&url=http://www.faegtning.dk/klubber/bestyrelsens-vaerktoejer/moeder-og-generalforsamling/&bvm=bv.119028448,d.bGs&psig=AFQjCNGqPyxoZe1WmWKLFx0tNubkPbVMcw&ust=1460532195424524

