GENERALFORSAMLING
ISHØJ LÆRERKREDS
ONSDAG DEN 16. MARTS 2022

Referat
Punkt 1:

Valg af dirigent – valg af stemmetællere og godkendelse af forretningsorden
Flemming Ernst, tidligere kredsformand for Hvidovre Lærerforening, blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed var
beslutningsdygtig.
Forretningsordenen blev godkendt enstemmigt.
Dirigenten vurderede, at vi kunne klare os uden stemmetællere denne gang.

Punkt 2:

Beretning
Formanden fremlagde sin mundtlige beretning – se Ishøj Lærerkreds’ hjemmeside og
Facebook.
Den samlede beretning blev sat til afstemning.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Punkt 3:

Regnskab
Regnskabet er underskrevet af kredsstyrelsen og efterset af revisorerne.
Kassereren, John Simoni, gennemgik regnskabet for Ishøj Lærerkreds og Særlig Fond
– se Ishøj Lærerkreds’ hjemmeside.
Regnskaberne blev enstemmigt godkendt.

Punkt 4:

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Punkt 5:

Vedtægtsændringer
Ændringsforslag er på forhånd udsendt på mailen.
Der foreslås mindre ændringer af paragrafhenvisninger og sletning af Kirkebækskolen.
Derudover ændring i § 8 om generalforsamlingen, hvor det indføjes, at generalforsamling kun afholdes i valgår – dvs. lige år. Det er hensigten, at der arbejdes med anden

type af arrangement i de ulige år – socialt arrangement kombineret med fagligt input/debat mv.
§ 9 stk. 6 foreslås ændret på følgende vis: næstformand og fanebærer slettes. Tilføjelse: ”I lige år konstituerer kredsstyrelsen sig med en næstformand på første KS-møde
efter generalforsamlingen. Formand og kasserer kan ikke være samme person”.
Det tilføjes ligeledes (i forhold til det udsendte), at næstformand samtidig er suppleant
for kongresdelegeret.
Som konsekvens af ovennævnte slettes næstformand derfor øverst i §12.
Alle vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget
Punkt 6:

Fastsættelse af kontingent
a) Forslag til frikøb, lønudgifter og ydelser blev præsenteret af kasserer John Simoni.
Forslaget til frikøbet blev godkendt.
b) Forslag til budget
Se budgettet på Ishøj Lærerkreds’ hjemmeside.
Gennemgået af kassereren og taget til efterretning.
c) Forslag til kontingent
Kontingentet blev fastholdt på nuværende niveau.
Enstemmigt vedtaget.

Punkt 7:

Valg
Formand:
Kasserer:
2 Revisorer:
2 Revisorsuppleanter:

Punkt 8:

Kris Kolbjørn Nielsen blev genvalgt.
John Simoni blev genvalgt.
Claus Rasmussen og Joan Jørgensen blev valgt.
Svend Christensen blev genvalgt.

Eventuelt
Kommentarer omkring, at kontingentet ikke for enhver pris skal fastholdes jævnfør nedjusteringerne på frikøbsområdet, selv om vi er en lille kreds med et relativt højt kontingent.

Referent:

Morten Risager

