
Århus Lærerforening 

Beslutningsreferat af 
den ordinære generalforsamling i Århus Læreiforening 

fredag den 17. marts 2017 

DAGSORDEN: 

1. 	Valg af dirigent. 

?a. 	Vedtagelse af forretningsorden. 

2b. 	Valg af referent. 

?c. 	Valg af stemmeudvalg. 

3. Formandens beretning og debat. 

4. Indkomne forslag. 

5. Regnskab. 

6. Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer. 

7. Budget og fastsættelse af kontingent. 

8. Eventuelt. 
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Ad punkt 1. Valg af dirigent. 
På styrelsens vegne foreslog formanden, Jesper Weber Vedtaget. 
Skorstengaard, valg af faglig sekretær i BUPL, Lars Møller, som 
dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
med mindst 4 ugers varsel ved opslag på arbejdspladserne, hvor der 
er valgt tillidsrepræsentant samt på hjemmesiden folkeskolen.dk. 
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovlig og be-
slutningsdygtig. 

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 Søren Bonde, Århus 
Lærerforenings kontor, udfærdiger et beslutningsreferat. 

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

Henrik Møller, Bakkegårdskolen 
Rasmus Hemmer-Hansen, Hasle Skole 
Nils Bomholt Andersen, Holme Skole 
Ulla de Boer, Langagerskolen 
Susanne Hormann, Lystrup Skole 
Kirsten Faddy, Malling Skole 
Hans Jørgen Nim, Mollevangskolen 
Hanne Liborius Sjørup, Skovvangskolen 

Som formand for stemmeudvalget foreslås konsulent Malene 
Vestergård, Århus Lærerforenings kontor. 

Vedtaget. 

Vedtaget. 

Vedtaget. 



Ad punkt 3. Formandens beretning. 
Formanden, Jesper Weber Skorstengaard, aflagde mundtlig 
beretning. Som et supplement til formandens mundtlige beretning 
var formandens skriftlige beretning offentliggjort på foreningens 
hjemmeside den 6. marts 2017. 

På baggrund af formandens beretning fremsatte Kåre Sørensen 
forslag om, at ÅLF's sekretariat efterfølgende udarbejdede 
støtteerklæringer til medlemmerne på Center 10 og til 
modersmålslærerne.' 

Formandens mundtlige og skriftlige beretning blev af dirigenten sat 
under afstemning. 

Ad. punkt 4. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 

Ad punkt 5. Regnskab. 
Kassereren, Jesper Hejndorf, fremlagde regnskab for perioden 
01.01.2016 - 31.12.2016. Regnskabet var i forvejen offentliggjort på 
foreningens hjemmeside. 

Kassereren, Jesper Hejndorf, fremlagde regnskab for kreds 133's 
Særlige Fond for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016. Regnskabet var i 
forvejen offentliggjort på foreningens hjemmeside. 

Kassereren, Jesper Hejndorf, fremlagde regnskab for kreds 133's 
Solidaritetsfond for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016. Regnskabet var 
i forvejen offentliggjort på foreningens hjemmeside. 

Vedtaget 

Den skriftlige og 
mundtlige 	beret- 
ning blev enstem-
migt godkendt. 

Alle 3 regnskaber 
blev ved samlet 
afstemning 
godkendt. 

Stotteerklæringerne fremgår af bilag 1 



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

Formanden frikobes fuldt ud og aflønnes med en pensionsgivende 
Ion på løntrin 51 + 79.800 kr. (grundbeløb 31.03.2000). 

Næstformanden frikobes fuldt ud og honoreres med 85 procent af 
formandens ion- og pensionsmæssige 

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

Forslagene 
vedtaget. 

Ad punkt 7. Budget og fastsættelse af kontingent. 
Kassereren, Jesper Hejndorf, fremsatte på styrelsens vegne forslag 
til budget (herunder for solidaritetsfonden) for perioden 01.01.2017 - 
31.12.2017. 

Medlemskontingentet foreslås forøget med 10 kr./md. for 
medlemmer i fraktion 1 og 2 (lærere og børnehaveklasseledere) og 
2 kr./md. for medlemmer i fraktion 4 (pensionister). 
Kontingentstigningen træder i kraft fra 1. august 2017. 

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

Ad. punkt 8. Eventuelt 
Formanden 	takkede 	tillidsrepræsentanterne, 	styrelses- 
medlemmerne, personalet i Grønnegade og dirigenten, Lars Møller, 
for hans ledelse af generalforsamlingen. 

Dato: 	Dato:   C)/(i -  

-50\ith  
Lars Møller 	 Søren Bonde 
Dirigent 	 Referent 



Bilag 1 

Støtteerklæring til kollegerne på Center 10  
Tak for jeres mange ihærdige forsag på at få politikerne til at forstå problematikken omkring lukning 
af Center 10. 

I har hele tiden forholdt jer fagligt og sagligt til konsekvenserne af byrådets beslutning, og I har sobert 
argumenteret på baggrund af Aarhus Kommunes Børn- og Ungepolitik. 

Trods de umulige odds har I bevaret en professionel tilgang — stor respekt for det! 

Støtteerklæring til kollegerne ansat som modersmålslærere  
Efter mange års arbejde med nogle af de svageste elever på skolerne i Aarhus Kommune mister I jeres 
job som modersmålslærere som konsekvens af byrådets beslutning. 

Mange kolleger har haft glæde af jeres bidrag til arbejdet med to-sprogede elever og samarbejdet med 
deres familier. 
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