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ordinære generalforsamling 
fredag den 14. marts 2014 

 
**** Beslutningsreferat **** 

 
 
1. Valg af dirigent 
 
Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom, 
som generalforsamlingens dirigent. Der var ikke andre forslag, og Palle Rom var 
dermed valgt. 
Dir. takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Dir. gennemgik en række forhold vedr. 
den udsendte dagsorden og foreningens vedtægter og konstaterede, at alt var, 
som det skulle være! 
 
 
2. Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere 
 
Dir. forelagde styrelsens forslag til forretningsorden (bilag A).  
Dir. omtalte forskellige praktiske forhold vedr. afviklingen af generalforsamlingen. 
Godkendt. 
 
Dir. Forelagde styrelsens forslag til stemmetællere (bilag B). 
Godkendt. 
 
 
3. Formandens beretning 
 
Foreningens formand, Anne-Mette Kæseler Jensen, fremlagde sin mundtlige 
beretning (bilag C). 
 
Dirigenten suspenderede herefter generalforsamlingen og gav ordet til Rådkvinde 
Ursula Crawley Larsen der var indbudt som gæstetaler. 
 
Dirigenten genoptog generalforsamlingen og satte styrelsens forslag til opdeling af 
debatten (bilag D) til godkendelse. Dette blev godkendt. 
Dir. omtalte nu en række praktiske forhold vedr. dagsordenen, talerække mv. 
 
 
 



Pkt.  Faglige forhold 
 
Dirigenten rykkede behandlingen af det indkomne forslag til intern udtalelse fra 
Lene Junker frem til dette punkt. 
Lene Junker meddelte, at hun i samarbejde med formanden havde udarbejdet et 
nyt forslag som styrelsen fremlægger, hvorfor hun trak sit indsendte forslag. 
 
Anne- Mette k. Jensen fremlagde styrelsens forslag (bilag E). 
 
Indlæg fra Ida Clemensen og Niels Munkholm Rasmussen. 
 
Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
 
Pkt. Arbejdsmiljø 
 
Indlæg fra Rikke Johansen, Dennis Vikkelsø, Jan Andersen samt spørgsmål fra 
Søren Johnsen. 
 
 
 
Pkt. Skolepolitik og Pædagogik 
 
Indlæg fra Charlotte Holm, Tina Steendorph og Niels Munkholm. 
 
 
 
Pkt. Foreningen, Organisationen, Andet 
 
Indlæg af Anders Pedersen. 
 
Anne-Mette K. Jensen fremlagde forslag til Åbent brev til byrådspolitikerne 
(bilag F). 
 
Forslaget til Åbent brev blev vedtaget. 
 
Dirigenten satte herefter både den skr.-og mdt. beretning til afstemning under ét. 
 
Beretningen blev vedtaget. 
 
 
 
4. Regnskab, herunder regnskab for Særlig Fond 
 
Kassereren fremlagde regnskaber for OLF og for Særlig Fond  
(bilag G) og kommenterede dele heraf. 



 
Dir. satte begge regnskaber (bilag G) til godkendelse. De blev godkendt. 
 
 
 
5. Indkomne forslag 
 
Pkt. a: Arbejdsprogrammet  
 
Charlotte Holm fremlagde styrelsens forslag til arbejdsprogram (bilag H). 
 
Gitte Mailand fremlagde ændringsforslag (bilag I) og trak sit oprindeligt fremsatte, 
da det refererede til det gamle arbejdsprogram. 
 
Charlotte Holm meddelte at styrelsen kunne tilslutte sig de foreslåede tilføjelser 
som var fremlagt af Gitte Mailand. 
 
Dirigenten satte det samlede forslag til afstemning (bilag J), det blev vedtaget. 
 
 
 
Pkt. b: Vedtægtsændringer 
 
Dennis Vikkelsø fremlagde forslag til vedtægtsændringer vedrørende §§ 3, 6, 8, 
10,12, 14,og 23 (bilag K). Alle ændringer drejer sig om tilpasning til brug af de 
elektroniske midler og en smidiggørelse af underskriftprocedure. 
 
Dirigenten satte vedtægtsændringerne samlet til afstemning. 
Vedtægtsændringerne blev vedtaget. 
 
 
6. Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer 
    og tillidsrepræsentanter, jf. § 16 
 
Dennis Vikkelsø fremlagde på ST´ vegne af forslag til uændret samlet frikøb (bilag 
L) og forslag til reduceret vederlag (bilag M), idet avisabonnementer til 
styrelsesmedlemmer er fjernet. 
 
Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget. 
 
 
7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent 
 
Kassereren fremlagde budget for OLF og Særlig Fond (bilag N) 
samt forslag til uændret kontingent (bilag O). 
 



Dirigenten konstaterede at der kun var fremkommet ét forslag til kontingent, og 
at det dermed var vedtaget. 
 
 
8. Valg i henhold til §§ 7, 8 og 9 
 
Pkt. Valg af formand 
 
Anne-Mette Kæseler Jensen genopstillede som formand. Der var ingen andre 
kandidater og dir. konstaterede, at Anne-Mette Jensen hermed var genvalgt. 
Der var stort bifald fra salen. 
 
 
Pkt. Valg af næstformand 
 
Charlotte Holm genopstillede som næstformand. 
Der ikke var andre kandidater og dir. konstaterede, at Charlotte Holm hermed var 
genvalgt. Der var stort bifald fra salen. 
 
 
 
Pkt. Valg til styrelse 
 
Dir. gennemgik nu valgproceduren. 
 
 
Stemmetal: 
 
Niels Munkholm Rasmussen: 1094 stemmer 
Jan Andersen:    902 
Dennis Vikkelsø:    809 
Ida Holm Clemensen:    711         
Tine Steendorph:    576 
Anne-Lene Storm:    533  
Rikke Johansen:    411 
 
 
 
Da Niels Munkholm Rasmussen som medlem af HS i forvejen er kongresdelegeret, 
er de 6 øverst nævnte alle kongresdelegerede. Rikke Johansen er 1. delegeret 
suppleant. 
 
 
Anders Pedersen:  378 stemmer (1. suppl. til styrelsen og 2.delegeret suppleant) 
 
Anette Essler Helmer:  56 stemmer (2. suppl. til styrelsen og 3. delegeret 
suppleant) 



 
 
 
 
Pkt. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
 
Lone Sinnbeck og Peter Heinrich blev genvalgt som interne revisorer. 
Torben Lindholm blev genvalgt og Mikkel Schäfer blev valgt som revisorsuppleant. 
 
 
 
9. Eventuelt 
 
Anne-Mette K. Jensen takkede de to afgående styrelsesmedlemmer Torben 
Rasmussen og Mikkel Schäfer for lang og tro tjeneste. Generalforsamlingen 
kvitterede med stående bifald. 
 
 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.15 
 
 
 
 
For beslutningsreferat  
 
 
 
 
Palle Rom, afdelingschef i DLF    /    Bent Th. Hansen, konsulent i OLF 
dirigent                                             referent 
 
 
 
 
 
 
 
  


