
Referat af bestyrelsesmøde 26. oktober 2017 

 

Der er valg til Borgerrepræsentationen 21. november. I den anledning deltager vi i fire 

kommunalvalgsmøder. 26. oktober i samarbejde med Skole og Forældre og Brug Folkeskolen. 

Det første afholdes 26. ds. på Bavnehøj Skole; 2. november holder vi møde for lærere kl. 16-

18 efter det fælles TR- og AMR-møde på UCC; 14. november kl. 17-19 også på UCC med 

emnet FN´s verdensmål og Danmarkskanonen i samarbejde med Skole og Forældre, UCC og 

Folkekirken; endelig er der et fællesmøde for flere organisationer om projektet 30 timers-ugen, 

der afholdes 16. november hos HK Kommunal kl. 19-21. 

Der var enighed om, at generalforsamlingen 6. oktober var vellykket med mange på 

talerstolen. Resolutionerne blev vedtaget inkl. én om byggeri fra Langelinieskolen, de er sendt 

til rette vedkommende. De to udvalg arbejder videre med indholdet. Formandens mundtlige 

beretning fik pæne ord med på vejen, lige så vel som jubilæumsindslagene i form af 

pensionistkoret – måske lige lovlig langt – Kirsten Hedtofts ´vidneforklaring´ om livet som 

kvindelig lærer i 1960´erne og ved sammenslutningen af de to foreninger i 1967 samt kantaten 

med Lærerkoret og 6 jazzmusikere. Der var også enighed om, at valget af årets Pegepind til 

den faglige forening KKI var et godt, velfortjent og populært valg. Det efterfølgende nachspiel 

i en separat del af hotellobbyen var hyggelig og trak mange mennesker. Der manglede en 

middag med efterfølgende fest, og det var nok grunden til, at kun ca. 200 medlemmer mødte 

op. Inden jul skal bestyrelsen have besluttet, hvor næste års generalforsamling skal finde sted. 

DLF´s kongres 10.-12. oktober forløb efter bestyrelsens vurdering godt med afbalancerede 

drøftelser om OK ´18 med tilpas nedtoning af forventningerne, men med et klart budskab om, 

at vi skal have en arbejdstidsaftale, der kan erstatte Lov 409. Det står også klart, at den 

musketéred, som Forhandlingsfællesskabet har givet LC indebærer, at vi må tage de fornødne 

hensyn til de andre organisationers medlemmer. Diskussioner om Folkeskoleidealet var gode, 

nu skal det næste år bruges til at konkretisere det. Anders Bondos tale fik topkarakter, mens 

vurderingen var, at det var hensigtsmæssigt, at det foreløbige OK-krav om oprettelse af en 

uddannelsesfond blev ændret til et periodeprojekt. Vores 4 KLF-delegerede gjorde det godt på 

talerstolen med fine indlæg. 



Budgetforliget for 2018 vedtaget af et flertal i BR skal udmøntes, og derfor skriver vi en 

anbefaling til Børne- og Ungdomsudvalget om, hvordan vi mener den første portion på 40 

mio. kr. kan anvendes fornuftigt i 2018. 

TR-mødet i Odense 4. oktober var en stor succes med hele 3.400 deltagere. KLF deltog med 

omkring 30 TR´ere og bestyrelsesmedlemmer. Det giver håb om en større samling i 

fagbevægelsen, og første nye skridt er demonstrationerne på ´Velfærdens Dag´ 7. november, 

hvor vi naturligvis også deltager. 

Forslaget om en TR-tema-studietur til Bruxelles i november 2018 blev vedtaget. Turen 

arrangeres i samarbejde med Claus Larsen-Jensen, der også tidligere har stået for meget 

succesfulde ture til hjertet af EU. Vi enedes om at sætte deltagertallet til 60 personer. 

Bestyrelsen tiltrådte en ny prokura-oplistning, idet den pr. 1. oktober nyansatte sekretær Britt 

Skovø også indgår. 

Sekretariatschef Ivan Jespersen gennemgik foreningens driftsrapport efter 3. kvartal, der 

ser meget fornuftig ud og svarede på spørgsmål. Den blev taget til efterretning. 

Bestyrelsen tiltrådte et forslag om at leje en lejlighed i et hus i Toscana af Martin Petersen, 

der er kendt i kommunens feriefond. Det sker under forbehold af en snarlig besigtigelsestur, 

som Jan Klint og et andet bestyrelsesmedlem foretager i nærmeste fremtid. Der indgås en 

lejeaftale for 34 uger i 2018, og udlejningen foretages som for lejligheden i Berlin af KLK. 

Formanden undersøger derudover, om det er muligt at leje en lejlighed på Costa del Sol i 

Spanien. 

Jan Trojaborg 

 


