
Referat afzordinær generalforsamling i Midtvendsyssel Lærerkreds tirsdag den 12. marts 2019 på 
Hotel Søparken, Søparken 1, Aabybro 

Pkt. 1 
Valg afdirigent. 
Kredsstyrelsen foreslår konsulent i Steen 
Clausen 

Steen Clausen blev valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 
dermed beslutningsdygtig. 

Pkt. 2 
Forslag til forretningsorden. 
(Genera|forsamIingsbladet side 4) 
Kredsstyrelsens forslag er omdelt. 

Den af kredsstyrelsen foreslåede 
forretningsorden blev godkendt. 

Pkt. 3 
Årsberetning. 
Skriftlig beretning er udsendt som 
medlemsbrev i Generalforsamlingsblad 2019 
den 26. februar 2019, og og kan ses på 
www.d|f.kreds150.dk 

Formandens beretning blev ensstemmigt 
godkendt. 

Pkt. 4 
Årsrapport for kredsen og for kredsens Sæmg 
Fond for 2018. 

Årsrapporten er udsendt i 

Generalforsamlingsblad 2019 som 
medlemsbrev den 26. februar 2019 og kan ses 
på www.d|f.kreds150.dk 

Regnskabet fremlægges af kasserer Lars 
Schandorf Andreasen 

Regnskabet for såvel kredsen som særlig fond 
blev ensstemmigt godkendt. 
Dirigenten er garant for, at regsnkabets 
revisorpåtegning er tilstede, og at regnskabet 
er revideret uden væsentlige kritiske 
bemærkninger. 

Pkt. 5 
Indkomne forslag. 

Der er ingen indkomne forslag. 

Pkt. 6 
Fastsættelse af ydelser til 
kredsstyrelsesmedlemmer og 
tillidsrepræsentanter og eventuel 
fratrædelsesordning for 

De foreslåede ydelser blev vedtaget 
ensstemmigt.



kredsstvrelsesmedlemmer. 

Der henvises til side 10 i Regnskabsblad 2019 

Fremlægges af kredskasserer Lars Schandorf 
Andreasen. 

Pkt. 7 
Budget 0g fastsættelse af kontingent. 

Der henvises til side 9 i Regnskabsblad 2019 

Fremlægges af kredskasserer Lars S Andreasen 

Kontingentet blev fastsat til samme regulering 
som hidtil, fastsat i vedtægternes § 4. 

Pkt. 8 
Udpegning af ekstern revisor for det følgende 
kalenderår. 

Kredsstyrelsen foreslår revisionsfirmaet Net 
Revison, v. revisor Mads Bødker 

Fremlægges af Lars S Andreasen 

Netrevision v. Mads Bødker blev udpeget som 
ekstern revisor for følgende kalenderår. 

Pkt. 9 
Eventuelt 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Formanden rettede en stor tak til Jeanette 
Sjøberg for et godt oplæg og en god drøftelse af 
Hovedstyrelsens arbejde med pædagogiske 
forhold i folkeskolen under den midlertidige 
suspension af generalforsamlingen. 

12. marts 2019 

Dirigent: Steen Clausen 
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V underskrift 

Referent: Johnny Hydén 

underskrift
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