
Referat af bestyrelsesmøde 10. august 2017 

 

Eva Stemann blev budt velkommen som nyt bestyrelsesmedlem efter, at Nina Boertmann pr. 1. august 

tiltrådte som konsulent i foreningen og dermed udtrådte af bestyrelsen. Eva indtræder i Pædagogisk Udvalg 

samt på Ninas plads i forhold til TR-områdemøderne. 

Kommunalvalget 2017 – KV 17 – der afholdes 21. november blev drøftet. Vi skal i kontakt med alle partier 

og er godt i gang med dette. To valgmøder er under planlægning – 2. og 14. november – og der er kontakt 

til Skole & Forældre og Brug Folkeskolen om et muligt tredje arrangement. Der blev fremlagt et notat, der 

beskriver, hvordan vi vil bruge vores hjemmeside med videointerviews med politikere og indlæg fra 

kandidaterne. Det blev drøftet og udbygget. 

Da vi nu har en ledig plads i vores kongresdelegation på i alt 16 pladser, er der indkaldt til ekstraordinær 

generalforsamling 21. august med det ene punkt: valg af en kongresdelegeret. Datoen er annonceret på 

hjemmesiden, og der er udsendt en opfordring til tillidsrepræsentanterne om at møde op og – hvis 

interessen er der – en opfordring til at stille op til valget. 

KLF´s ordinære generalforsamling 6. oktober blev drøftet. Formalia blev vedtaget, og Palle Rom (LC) og 

Thomas Poulsen (TR på Grøndalsvængets Skole) bliver spurgt, om de vil være dirigenter. Traditionen tro 

blev en oversigt over mulige punkter i Formandens Skriftlige Beretning fremlagt, drøftet og opgaverne 

fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer og konsulenter. I anledning af foreningens 50 års jubilæum blev en 

indstilling om et musikalsk indslag i den forbindelse tiltrådt. 

På begæring af bestyrelsesmedlem Kjell Nilsson blev bestyrelsesvalget 22. februar 2018 drøftet.  

Folkemødet på Bornholm 15.-18. juni blev drøftet. Der var enighed om, at vores talrige deltagelse med 51 

personer var en succes. Vi viser flaget; der skabes kontakter til både såkaldt almindelige mennesker og 

organisationer – der netværkes ; vi stod for to velbesøgte og vellykkede arrangementer i DUS-teltet; vi 

havde et godt samarbejde med DLF og stod for deres café; vores quiz, som forbipasserende i Havnegade i 

Allinge uden for DLF´s dejlige hus blev præsenteret for, blev velmodtaget; vores Lærerkor høstede mange 

bifald og stor anerkendelse overalt på pladserne, hvor de optrådte; og der blev skabt et godt sammenhold 

mellem TR´ere, meningsdannere, kor og bestyrelsen, hvilket også har en stor værdi. Det var simpelt hen en 

oplevelse. Igen i år overnattede vi på Solgården i Snogebæk med udmærkede værelser og fin morgenmad. I 

2018 lejer vi imidlertid en af foreningens feriekolonier i Svaneke. Alt taget i betragtning er de 122.000 

kroner, som var totaludgiften, absolut pengene værd. 

Vi drøftede praktiske forhold vedr. DLF´s kongres 10.-12. oktober i København. 

Der er brug for samling og dermed styrke i fagbevægelsen. Velfærdsalliancen har skabt gode resultater. Nu 

er der indledt et forsøg på at samle bredere. Formanden refererede fra et indledende møde hos FOA 26. 

juni, og Kjell Nilsson deltager i det næste møde 14. august, hvor også DLF ved formanden Anders Bondo er 

med. Der overvejes større manifestationer i efteråret. 



Et stort projektforslag om ombygning og modernisering af feriekolonien Torøgård på (halv-)øen Torø ved 

Assens i Sydfyn blev fremlagt og tiltrådt. Det er tanken at rive dele af værelsesfløjene ned, da de er 

miserable, modernisere varmeanlægget og indrette værelser og badeværelser på 1. sal, så 

værelseskapaciteten kommer op på 65 personer. Prisen er 8,3 mio. kr., der bl.a. skal skaffes fra fonde. A. P. 

Møllers fond er allerede søgt. 

For første gang deltager KLF i Copenhagen Pride lørdag 19. august i et samarbejde med Frederiksberg 

Lærerforening. Kjell Nilsson står for det praktiske, og der er sendt TR-skrivelse + plakat ud om 

arrangementet, der ligeledes er omtalt med regnbuefarver på hjemmesiden. Der vil være forplejning til 

deltagerne. Det undersøges, om der fra arrangørernes side er behov for et økonomisk tilskud fra os. I så 

fald bidrager vi med 5.000 kr. 

Bestyrelsesmedlemmerne skriver på skift ´Synspunkt´, der lægges på hjemmesiden. En kalender for resten 

af året blev fremlagt. I ugerne op til bestyrelsesvalget 22. februar, vil rækkefølgen blive afgjort ved lod-

trækning. 

Der var en meget lang indledende diskussion af flere personalesager, som der desværre er alt for mange af. 

Det alvorlige emne tages op på næste møde 21. august. 

Jan Trojaborg 


