Referat i forhold til dagsorden fra møde nr. 2
d. 4.november 2019, afholdt på Søndersøskolen

1. Valg af ordstyrer: Mikkel Nyholt, kreds 28
2. Valg af referent: Elisa Krüger
3. Oplæg ved kongresdelegeret Kaja Rasmussen
Kort resumé: Kaja Rasmussen fortalte meget inspirerende om sit arbejde som delegeret.
Der er valg til hovedstyrelsen 21. nov. – 3. dec., hvor der også skal vælges en ny
repræsentant fra fraktion 4. Hvis der bliver kampvalg, anbefales vi at stemme på Jørn
Henrik Kokkendorff, idet Birgit Bruun ikke genopstiller. Vi blev orienteret om det
nedadgående medlemstal i foreningen bl.a. på grund af det faldende antal lærerstillinger
og et stigende antal løse ansættelser med ikke uddannede lærere.
P.t. består medlemstallet i DLF af ca. 59.000 aktive lærere og ca. 20.000 pensionister/på
efterløn!
Endvidere gjorde hun opmærksom på de mange ’goder’ for fraktion 4 medlemmer, ikke
mindst de fire store sommerkurser, der hvert år bliver opslået i ’Folkeskolen’ i
februar/marts.
4. Oplæg fra Furesø Lærerkreds v. Mikkel Nyholt
Kort resumé: Vi kan forvente, at generalforsamlingen fortsat afholdes hvert år (marts
måned), selv om der har været forslag om at ændre det til hvert andet år. Der arbejdes i
kredsen med ’folkeskoleidealet’ og i øvrigt afventer man spændt, hvad
arbejdstidskommissionen vil bringe af anbefalinger d. 16. december.
Endvidere fortalte Mikkel om de konkrete budgetforhandlinger i Furesø, hvor det ser ud
til, at der ikke kommer besparelser på skoleområdet.
*Se vedlagte bilag om Folkeskoleidealet.
5. Beretning
Kommer senere som særskilt bilag
6. Regnskab
Er tidligere udsendt sammen med endelig dagsorden
7. Indkomne forslag
Ingen
8. Forelæggelse af budget og indstilling til lokalt kontingent for Fraktion 4
Forslaget blev præsenteret og uddybet.
Det medførte en debat, her i sammenfattet form, der bl.a. omhandlede:

o Spørgsmålet om pensionister fortsat skulle inviteres til Frederiksdal/Åbent kursus. Kun
få benytter sig af det. I stedet kunne udgiften til dette ’veksles’ til andre
arrangementer for fraktion 4?
o Er der nogen fordel ved at være med i DLF overhovedet? Hvad får man for
kontingentet?
o Hvis kontingentet forhøjes med de 4 kr., kan vi så være sikre på, at vi selv ”får glæde”
af forhøjelsen, når der ikke (i hvert fald tidligere) har været en særskilt pulje til fraktion
4 i kredsens budget?
o Det dalende medlemstal mærkes også i den lokale kreds, så på den baggrund kunne vi
måske godt spæde ekstra til fællesskabet, sådan at vi også fremover kan regne med et
øremærket beløb – og gerne stigende, selvfølgelig – til spændende kulturelle og sociale
arrangementer i fraktion 4 i Furesø.
Det endte med en afstemning, der udviste et flertal for at bringe forslaget om en
kontingentforhøjelse på 4 kr. månedligt videre til kredsens generalforsamling til marts
2020.
Til orientering blev der vist eksempler på kontingentstørrelse i andre kredse. *Se vedlagte
bilag.
9. Valg til aktivitetsudvalg/pensionistudvalg


Elisa, Conni og Birgit genopstiller

Der var ikke andre af de tilstedeværende, der ønskede at melde sig til udvalget, så de tre
fortsætter.
10. Eventuelt
 Det forpligtende kredsarbejde
 Vag til Hovedstyrelsen
 Valg af kongresdelegerede
Birgit F. orienterede kort, idet det meste af punktet allerede var blevet berørt af Kaja R.
Desuden blev der rejst et spørgsmål, om man kunne have et fælles forum på de sociale medier,
evt. en lukket facebookgruppe eller lign. hvor man kunne udveksle idéer og arrangere socialt
samvær. På grund af tidsnød kom der ingen afklaring på dette.

Farum, 12. november 2019
Referent – Elisa

To vedlagte bilag:
Folkeskoleidealet.
Eksempler på kontingentstørrelse i andre kredse.

