
(111Å 	Århus Lærerforening 

Beslutningsreferat af 
den ordinære generalforsamling i Århus Lærerforening 

fredag den 11. marts 2016 

DAGSORDEN: 

1. 	Valg af dirigent. 

2a. Vedtagelse af forretningsorden. 

2b. Valg af referent. 

2c. Valg af stemmeudvalg. 

3. 	Formandens beretning. 

4. 	Regnskab for Århus Lærerforening. 

4a. Regnskab for Særlig Fond. 

5. 	Indkomne forslag. 

6. 	Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer. 

7. 	Budget og fastsættelse af kontingent. 

8. 	Valg jævnfør vedtægternes § 12. 

a) Valg af formand. 

b) Valg af næstformand. 

c) Valg af kongresdelegerede/styrelsesmedlemmer samt suppleanter til 

styrelsen. 

d) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

9. 	Valg jævnfør § 13. 

10. 	Eventuelt. 
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Århus Lærerforening 

Ad punkt 1. Valg af dirigent. 
På styrelsens vegne foreslog formanden, Jesper Skorstengaard, valg 
af faglig sekretær i BUPL, Lars Mdler, som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
med 4 ugers varsel ved opslag på skolerne og på hjemmesiden fol-
keskolen.dk. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovlig 
og beslutningsdygtig. 

Ad punkt 2a. Vedtagelse af forretningsorden. 
Der forelå forslag til forretningsorden fra styrelsen. Forslaget blev 
uddelt ved adgangskontrollen til generalforsamlingen. 

Ad punkt 2b. Valg af referent. 
Fra styrelsen forelå forslag om, at konsulent Michael Rønne, Århus 
Lærerforenings kontor, udfærdiger et besluiningsreferat. 

Ad punkt 2c. Valg af stemmeudvalg. 
Fra styrelsen forelå forslag om stemmeudvalg bestående af følgende 
fillidsrepræsentanter, der fungerer som stemmetællere: 

Henrik Møller 
Kasper Bilenberg 
Lars Kirk 
Sasja Laumann 
Tina Glavind Laursen 
Ulla de Boer 
Trine Gunge Meulengracht 
Kirsten Faddy 
Lise Lundgaard Jensen 
Nina Holm Iversen 
Kate Lyhne 
Niels Birkebæk Møller 

Som formand for stemmeudvalget foreslås konsulent Malene Ve-
stergård, Århus Lærerforenings kontor. 

Ad punkt 3. Formandens beretning. 
Formanden, Jesper Skorstengaard, aflagde mundtlig beretning. Som 
et supplement til formandens mundtlige beretning var i forvejen 
udsendt skriftlig beretning, offentliggjort på foreningens hjemme-
side den 1. marts 2016. 

Vedtaget. 

Vedtaget. 

Vedtaget. 

Vedtaget 
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Århus Lærerforening 

Formandens samlede beretning blev herefter af dirigenten sat un-
der afstemning. 

Forslag til resolution 
Jens Bech Pedersen, N.J. Fjordsgades Skole forelagde på vegne af 
lærerne på N.J. Fjordsgades Skole forslag til resolution vedrørende 
kvalificeret brug af ressourcer afsat til understøttende undervis-
ning. 

I Aarhus kommune har byrådet valgt at uddelegere ansvaret for at kon-
vertere understøttende undervisning til "to-voksentid" til skolelederen 
og skolebestyrelsen. 

Det er meget forskelligt, hvordan skolelederen vælger at fortolke reglerne 
og dermed muligheden for at de fagprofessionelle sammen med ledelsen 
kan vælge den rigtige måde at anvende ressourcerne på. 
Det er vigtigt, at understrege at denne mulighed kan udnyttes af alle, der 
er underlagt folkeskoleloven. 

Århus Lærerforening ønsker derfor: 
• At byrådet arbejder for, at det i højere grad bliver tydeligt, at det 

er decentralt på skolerne, at beslutningerne omkring 
folkeskolelovens §16b tages 

• At beslutningerne begrundes i pædagogiske hensyn 
• At de fagprofessionelle sammen med ledelsen kan træffe 

beslutning om, hvorledes ressourcer afsat til den understøttende 
undervisning anvendes bedst muligt 

• At processen for konvertering af understøttende undervisning 
gøres mindre bureaukratisk 

Den samlede beret-
ning blev god-
kendt. 

Vedtaget på Århus Lærerforenings generalforsamling forsamlet til møde 	Forslaget blev god- 
i Aarhus den 11. marts 2016. 	 kendt. 

Forslag til vedtagelse 

Anders Nielsen, lærer - forelagde forslag til vedtagelse om Vel-
færdsalliancen 

Århus Lærerforening bakker aktivt op om de initiativer, som Velfærdsal-
liance-DK har igangsat og arbejder for, at de nedskæringer, der via om-
prioriteringsbidraget rammer kommunerne, afskaffes. 

3/6 



#111Å 	Århus Lærerforening 

Generalforsamlingen vedtager følgende: 

• Århus Lærerforening bakker op om velfærdsalliance-DKs mål og 
aktiviteter 

• Århus Lærerforening forsøger bl.a. gennem DKF (Den Kommu-
nale Fællesrepræsentation) at udbrede initiativet til andre faglige 
organisationer, borgergrupper og kommunalpolitikere 

• Århus Lærerforening opfordrer aktivt til og deltager i 
demonstrationen den 12. maj 2016 samt det alternative kommu-
nale topmøde 5. april 2016 

• Århus Lærerforening arbejder for, at der på tværs af de faglige or-
ganisationer iværksættes lokale initiativer, der sætter det kom-
munale selvstyre til debat 

Vedtaget på Århus Lærerforenings generalforsamling forsamlet til møde 
Aarhus den 11. marts 2016. 

Ad punkt 4. Regnskab. 
Kassereren, Jesper Hejndorf, fremlagde regnskab for perioden 
01.01.2015 - 31.12.2015. Regnskabet var i forvejen offentliggjort på 
foreningens hjemmeside. 

Kassereren, Jesper Hejndorf, fremlagde regnskab for kreds 133's 
Særlige Fond for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015. Regnskabet var i 
forvejen offentliggjort på foreningens hjemmeside. 

Kassereren, Jesper Hejndorf, fremlagde regnskab for kreds 133's 
Solidaritetsfond for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015. Regnskabet var 
i forvejen offentliggjort på foreningens hjemmeside. 

Ad punkt 5. Indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag 

Ad punkt 6. Fastsættelse af formandens, næstformandens og kas-
sererens honorar. 
På styrelsens vegne fremlagde kassereren, Jesper Hejndorf, følgende 
forslag om honorar til formand, næstformand og kasserer: 

Formanden frikøbes fuldt ud og aflønnes med en pensionsgivende 
løn på løntrin 51 + 63.500 kr. (grundbeløb 31.03.2000). 

Næstformanden frikøbes fuldt ud og honoreres med 85 procent af 

Forslaget 	blev 
godkendt. 

Alle 3 regnskaber 
blev ved afstem-
ning godkendt. 

Da der ikke forelå 
andre forslag, kon-
staterede dirigen-
ten, at de af styrel-
sen fremsatte for-
slag var vedtaget. 

4/6 



(ilrA 	Århus Lærerforening 

formandens løn- og pensionsmæssige vilkår. 

Kassereren frikøbes årligt 236 timer. Timerne honoreres forholds-
mæssigt med 78 procent af formandens løn- og pensionsmæssige 
vilkår. 

Ad punkt 7. Budget og fastsættelse af konfingent. 
Kassereren, Jesper Hejndorf, fremsatte på styrelsens vegne forslag 
til budget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016, herunder forslag om 
uændret kontingent. 

Styrelsesmedlemmer (formand og næstformand undtaget) frikøbes 
med 472 årlige bruttotimer. 

Ad punkt 8. Valg jævnfor vedtægternes § 12 

a) Valg af formand 
Kandidat til formandsposten: Jesper Skorstengaard 

b) Valg af næstformand 
Kandidat til næstformandsposten: Dorthe Ryom Fisker 

c) Valg af kongresdelegerede/styrelsesmedlemmer samt 
suppleanter til styrelsen 

Kandidater som delegerede til DLF's kongres samt kandidater til 
ÅLF's styrelse: 
Rikke Gierahn Andersen, Højvangskolen 
Erik Cloyd Ebsen, PPR 
Mette Heegaard, Tilst Skole 
Jesper Hejndorf, Kaixinebjergskolen 
Charlotte Ipsen, Elsted Skole 
Lars Spanggaard Jensen, Sabro-Korsvejskolen 
Arne Krogsgaard, Åby Skole 
Katrine Vinther Nielsen, Beder Skole 
Flemming Pedersen, Kragelundskolen 
Jens Bech Pedersen, N.J. Fjordsgades Skole 
Mads Schjødt Thomsen, Tovshøjskolen 

Da der ikke forelå 
andre forslag, kon-
staterede dirigen-
ten, at de af styrel-
sen fremsatte for-
slag var vedtaget. 

Valgt. 

Valgt. 
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Ved skriftlig af-
stemning blev kan-
didaterne oplistet 
til venstre valgt. 

Som kongresdelegerede og medlemmer af styrelsen: 

Rikke Gierahn Andersen, Højvangskolen (1203 stemmer) 
Mette Heegaard, Tilst Skole (1131 stemmer) 
Jens Bech Pedersen, N.J. Fjordsgades Skole (970 stemmer) 
Katrine Vinther Nielsen, Beder Skole (897 stemmer) 
Erik Cloyd Ebsen, PPR (769 stemmer) 
Jesper Hejndorf, Katrinebjergskolen (707 stemmer) 
Arne Krogsgaard, Åby Skole (698 stemmer) 
Lars Spanggaard Jensen, Sabro-Korsvejskolen (660 stemmer) 
Charlotte Ipsen, Elsted Skole (632 stemmer) 
Flemming Pedersen, Kragekindskolen (549 stemmer) 

Som 1. suppleant til kongressen og styrelsen: 
Mads Schjødt Thomsen, Tovshøjskolen (477 stemmer) 

d) Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Styrelsen foreslår genvalg af Torry Andersen, Vorrevangskolen 
som revisor. 

Styrelsen foreslår genvalg af Niels Birkebæk Møller, Sødalskolen. 

Ad punkt 9. Valg j ævnfør § 13 
Valg af fanebærer: 
Styrelsen foreslår valg af Kasper Bilenberg, Elsted Skole. 

Ad punkt 10. Eventuelt 
Formanden takkede på styrelsens vegne dirigenten, Lars Møller, for 
hans ledelse af generalforsamlingen og takkede Lars Overballe for 
hans mangeårige arbejde i styrelsen. 

Valgt. 

Valgt. 

Valgt. 

-20/‘ 
Dato: 	 Dat 22. marts 2016 

Lars Møller 
Dirigent 
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