
Protokol over Dansk Lærerforening i Sydslesvigs ordinære generalforsamling den 17. marts 2014  

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Kredsstyrelsen foreslog Per Sand Pedersen, som blev valgt. 
Per takkede for valget. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

2. Vedtagelse af forretningsorden 

Kredsstyrelsen foreslog den udsendte forretningsorden, som blev vedtaget. 
 

3. Valg af protokolførere 

Kredsstyrelsen foreslog Theis Cornelsen og Per Dammann, som blev valgt. 

4. Valg af stemmetællere 

Kredsstyrelsen foreslog Jytte Byg, Vibeke Lund, Marion Demuth og Sven Reinke, som blev valgt. 

5. Beretning 

Kredsen: Kredsen har pt. 600 medlemmer 

Kredsstyrelsen: Theis har været på kontoret en gang om ugen siden 1. maj. Henriette nedlagde i 

november 2013 sine poster i kredsstyrelsen. Per har været på kontoret en gang om ugen siden 

november, for at overtage nogle af arbejdsopgaverne. Kredsen er ved at komme på DLF´s netværk. 

Der har været nogle småproblemer med at få netværket til at fungere, men det ser ud til at lykkes i 

nærmeste fremtid. 

Sagsbehandlingen: Ud over de mere gængse emner som pensioneringer og det psykiske 

arbejdsmiljø, har vi haft en del henvendelser omkring om de nye lønsedler og Beihilfe til 

pensionister i Danmark. Vi har via driftsrådet haft kontakt til Skoleforeningen og påtalt 

problematikken om de nye lønsedler, hvor funktionstillæggene ikke er udspecificerede. Niels 

Nielsen har fornyligt været i Husum og gennemgået lønsedlerne med de ansatte lærere. Hvis andre 

skoler har ønsket om, at vi fra kredskontoret kommer ud på skolen og forklarer lønsedlerne, så gør 

vi det gerne. Kredsstyrelsen har opnået, at Skoleforeningen har indset, at pensionerede 

medlemmer som bor i Danmark er Beihilfe-berettigede. 

Flytning: Kredsstyrelsen har overvejet at flytte, da driftsrådskontoret skal flytte til Christian 

Paulsen-Skolen. Men det er pt. stillet i bero, da der er usikkerhed om tidspunktet for 

driftsrådskontorets flytning. Derudover er det ikke så nemt at finde de rette lokaler. Vi skulle gerne 

have en passende størrelse og dette til en pris, som vi har på nuværende tidspunkt.  

Folkeskolen forsinket: Kredsen har for ca. 4 uger siden henvendt sig til DLF vedrørende forsinket 

levering af Folkeskolen, men det kniber stadig med at få Folkeskolen leveret rettidigt. Vi forventer 

ikke at få Folkeskolen samme dag, som den udkommer, men dog helst i samme uge.  



TR: Valg i år. De sidste skoler mangler. Foreningen frygter, at nogle af de mindre skoler står uden 

TR. Der vil blive indbudt til et møde for de nyvalgte inden påske. Der vil være mulighed for at 

komme på DLFs grunduddannelse. Lokaldelen er tilpasset forholdene i Sydslesvig.  

TR-møder: Møder har været afholdt i Jaruplund. Kredsen er glad for lokale og service. Møderne har 

kørt, som de plejer.  

Pensionistudvalget: Genvalg af bestyrelsen, som består af Jonna, Orla og Anders. Der er god 

tilslutning til diverse arrangementer. Pensionistudsendelser foregår nu også via mail. Faglig Nyt 

udsendes kun pr. mail til pensionisterne.  

Økonomi: Kredsen har haft faldende indtægter. Dette er delvist grundet færre medlemmer, 

skolelederne er trådt ud og lidt usikkerhed på investeringsområdet, som har ført til et ringere 

udbytte af vores kapitalinvesteringer end tidligere. Driftsomkostningerne for kontoret er også 

steget. Derfor bliver vi nødt til at hæve kontingentet. 

Driftsråd: Der er fint samspil mellem kredsen og driftsrådet. Driftsrådsoverenskomsten er opsagt. 

Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen har sat egne driftsrådsvalg i gang, hvilket vores driftsråd har 

anfægtet ved arbejdsretten. Dommerne har opfordret til en overenskomstmæssig løsning. Parterne 

forsøgte igen at finde en løsning den 27. februar 2014, men uden resultat. Sagen fortsætter nu i 

arbejdsretten. 

DR-valg 2014: Valg efter nyt princip. Valggrupperne er væk – der bliver et fælles valg for alle 

medarbejdere. Derfor opfordres alle medlemmerne til at stemme. Alle kan opstille en liste. 

Kredsstyrelsen har opstillet en liste i samspil med vores tillidsrepræsentanter og fundet 15 

kandidater. Kredsen takker alle, som har stillet sig til rådighed som kandidater. 

Forhandlingsfællesskabet: Fælleskabet består nu af BUPL, DLS og GEW. En uformel forespørgsel fra 

GL om optagelse er stillet i bero på ubestemt tid pga. driftsråds-problematikken. 

Overenskomster: Fornyelsen er i hus. Den nye overenskomst er underskrevet og trådt i kraft. 

Deltagelsen ved urafstemningen var på ca. 75 % og ca. 95 % stemte for. Nye punkter er bl.a. to 

feriedage på skoledage, seniordage, nye barselsregler og dynamiske henvisninger til de danske 

overenskomster. Tjenestetidsaftalen blev med få ændringer forlænget 3 år. De midler, som følger 

af overenskomstfornyelsen, bliver efterreguleret i løbet af foråret. 

Næste overenskomstfornyelse: Kredsen undersøger for tiden, hvilke ændringer der skal overtages 

dynamisk. Vi må se tiden an, hvordan det går. En fornyelse af tjenestetidsaftalen kan pga. 

udviklingen i Danmark blive vanskelig. 

Spørgsmål til beretningen: 

Kirsten La Cour: Tak til formanden og forhandlingsfælleskab for arbejdet. Det er rart at komme til 

generalforsamlingen med det opnåede resultat i overenskomstforhandlingerne. Det mest positive 

er den næsten uforandrede tjenestetid i 3 år, hvis vi sammenligner med situationen i Danmark. En 

rigtig rar ting er seniordagene, feriedagene og barnets 2. sygedag for de unge lærere. 

Michael Rüscher: Opfordring til Skoleforeningen om at udsende lønsedler elektronisk. Michael 

spørger til en del af lønnen fra april 2008, som ikke er efterreguleret.  



Niels: Det bliver nok svært at overbevise Skoleforeningen om at overgå til elekroniske lønsedler. 

Engangstillægget fra april 2008 bliver efterreguleret med lønnen for april måned. 

Beretningen er enstemmigt godkendt.  

6. Regnskab 2013 

Kassereren gennemgik regnskabet med bemærkninger til de enkelte poster. 
De interne revisorer har gennemgået regnskabet og fundet det i orden. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Spørgsmål til regnskabet:  
Kirsten La Cour spørger, hvilken sagkyndig bistand der har kostet penge og hvorfor der henlægges 
penge til arrangementer, som ikke er blevet afholdt. 
Lars svarer: Advokaten har bistået os i driftsrådssagen. Arrangementsudvalget vil afholde et 
arrangement i kommende skoleår. 
 

7. Indkomne forslag - ingen 

 
8. Budget 2014 - herunder fastsættelse af vederlag og kontingent 

Kassereren fremlagde budgettet. Det har været svært at få budgettet til at hænge sammen. Senest 
blev kontingentet forhøjet for 5 år siden, så kredsstyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse. 
Fraktion 1 – 60,00 € (+ 4,00 €), Fraktion 4 – 15,00 € (+ 1,00 €), fraktion 6 – 20,00 € (uændret) 
 
Budget og kontingentforhøjelsen fra 1. maj 2014 blev enstemmigt vedtaget.  
 

9. Valg 

Niels og Kristina er enstemmigt valgt som kongresdelegerede. 

Niels er enstemmigt valgt som formand. 

Erik Andresen er enstemmigt valgt som 1. suppleant for den 2. kongresdelegerede, Per Dammann 

er enstemmigt valgt som 2. suppleant for den 2. kongresdelegerede. 

Kristina er enstemmigt valgt som næstformand. 

Lars er enstemmigt valgt som kasserer. 

Erik, Per, Theis og Natascha er enstemmigt valgt som kredsstyrelsesmedlemmer. 

Susanne Becker er enstemmigt valgt som 1. suppleant. 

Niels Thomsen er enstemmigt valgt som 2. suppleant. 

Niels Nissen er enstemmigt valgt som 3. suppleant. 

John Windberg og Ole Vrang Lassen er enstemmigt valgt som revisorer. 

Helmut Schmidt og Danny Hansen er enstemmigt valgt som revisorsuppleanter. 



10. Eventuelt 

Angelina Dürkop foreslår, at nyansatte kan få gennemgået lønsedler på kursus for nyansatte. 

Niels: Det er ikke os der inviterer til de kurser, men kredsen vil gerne hjælpe. En anden mulighed er, 

at medlemmerne kommer på kredskontoret. 

Michael Rüscher: Hvordan berøres lærerne af heldagsskoleordningen, som skal tilbydes 

fælleskolernes 1.-10. klassetrin? 

Niels: Lærere kan ikke pålægges timer i heldagsskoleordningen. 

Niels: Tak for valget og tak til dirigent Per Sand Pedersen. Tak til stemmetællere. Tak til skolen og 

sidst men ikke mindst – tak til medlemmerne, som mødte op til generalforsamlingen. 

 

Theis Cornelsen  Per Dammann 

 


