
   

GRØNNEGADE 52 · BRØNDERSLEV · 98 80 19 33 · 150@DLF.ORG · KREDS 150 · DANMARKS LÆRERFORENING 

 
 
Medlemsbrev 15 – august 2020 
 

 
 
Digitale medlemsmøder 
Som tidligere annonceret holder kredsen to digitale medlemsmøder om A20. Det foregår torsdag den 27. 
august kl. 16 og kl. 20. Møderne vil foregå på Google Meet på et af nedenstående link.  
Kl 16:00: https://meet.google.com/wky-ujpn-ysn 
Kl 20.00: https://meet.google.com/fpq-dkuc-ruu 
 
 

  
 

Generalforsamling 2020 
Efter en udsættelse pga. Coronapandemien var det, tirsdag d. 18. august, langt om længe blevet 
dagen, hvor Midtvendsyssel Lærerkreds skulle afvikle deres generalforsamling. 
Arrangementet blev afholdt på Hotel Søparken i Aabybro, hvor 94 medlemmer havde meldt deres 
ankomst. Vi havde desuden besøg af Lån og Spar Bank, der havde stillet en konkurrence an med 
mulighed for at vinde chokolade og vin. 
 
Fra kl. 16.00 begyndte medlemmerne at ankomme til kollegialt hygge over en øl, et glas vin eller 
en vand. Præcis kl. 17 bød formanden velkommen, hvorefter Lars Busk Hansen tog over efter at 
være blevet valgt som dirigent.  Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt og hermed beslutningsdygtig, var det Formand Kirsten Tranekærs tur til at fremlægge den 
mundtlige beretning, hvor hovedtemaerne var skolepolitik, Corona og den nye centrale 
arbejdstidsaftale, som medlemmerne skal stemme om.  
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget, hvilket ligeledes gjaldt for Kredsens regnskab 
for 2019, der blev fremlagt af kredsens Kasserer Lars Andreasen. 
 
I efteråret 2019 blev det på Danmarks Lærerforenings kongres besluttet, at det er op til 
generalforsamlingen i kredsene at beslutte, om man vil afholde generalforsamling hvert år eller 
hvert andet år. I Kredsstyrelsen bruger vi rigtig lang tid på at forberede og afholde en 
generalforsamling, da der er mange formalia, der skal overholdes. Fra Kredsstyrelsens side kunne 
vi godt tænke os at bruge noget af denne tid til i højere grad at komme i dialog med 
medlemmerne enten ved besøg på skolerne eller i forbindelse med arrangementer. Kredsstyrelsen 
havde derfor foreslået en vedtægtsændring om afholdelse af generalforsamling hvert andet år og 
desuden foreslået en ændring i proceduren om fastsættelse af kontingent. Efter spørgsmål fra 
salen blev forslagene vedtaget. 
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Herefter var det kassererens tur igen, da ydelser og honorarer skulle fastsættes og budgettet for 
den kommende periode frem imod næste generalforsamling skulle fremlægges. I forbindelse med 
fremlæggelse af budgettet foreslog kredsstyrelsen en nedsættelse af kontingentet for medlemmer 
i fraktion 1 og 2 med 14 kr. om måneden - 168 kr. årligt. Forslaget skal ses i lyset af, at vi har en 
kreds med en sund økonomi, og at vi har et ønske om et kontingent, der ligger omkring 
gennemsnittet af Danmarks Lærerforenings kredse. Desuden er vi opmærksom på konkurrencen 
fra gule discountalternativer. Forslaget blev vedtaget. 
 
Generalforsamlingen i lige år er en valggeneralforsamling, så medlemmerne havde allerede inden 
kunnet læse om kandidaterne i kandidatbladet på Midtvendsyssel Lærekreds’ hjemmeside. Da 
Bodil Nielsen, efter flere år i kredsstyrelsen, havde meddelt, at hun 1. april 2020 havde valgt at gå 
på pension, var det en ny kredsstyrelse, der skulle sammensættes. Kirsten Tranekær modtog 
genvalg som formand, mens Charlotte Bogø, Lars Andreasen og Søren Jacobsen blev genvalgt til 
kredsstyrelsen. Ny i kredsstyrelsen er Bettina Hollen Tofting fra Hedegaardsskolen i Brønderslev. 
Charlotte og Lars blev valgt til forsat at varetage arbejdet som kommunerepræsentant i 
henholdsvis Jammerbugt og Brønderslev Kommune. 
 
Under evt. blev der taget afsked med Bodil Nielsen, hvor formanden takkede for hendes store 
arbejde i kredsstyrelsen. 
Efter afslutning af generalforsamling var der tid til spisning og kollegialt hygge. 
Kredsstyrelsen vil gerne takke for det fine fremmøde, opbakningen til de forslåede 
vedtægtsændringer og mandat til at forsætte arbejdet frem mod generalforsamlingen i 2022. 
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