
 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDERNE 

Torsdag 26. april 2018 og 7. april 2018 

af  
Lars Sørensen 
 
Mødet 26. april blev indledt med at byde den nyvalgte bestyrelse velkommen og en særlig 
velkomst til de to nye medlemmer af bestyrelsen Katrine Fylking og Peter Jensen. 

Der blev fra flere sider takket for en sober valgkamp, og der blev udtrykt tilfredshed med 
stemmeprocenten ved valgene. 
 
Bestyrelsen konstituering 

I den nyvalgte bestyrelse var et første de store punkter den konstituering, der skulle 
foretages efter valget. Normalt sker det på første møde efter nyvalget. 
I år valgte bestyrelsen dog at udskyde konstitueringen til mødet 7. maj, da vi i dagene 3. – 
4. maj gennemførte et bestyrelsesinternat for at få et fælles grundlag og viden om de mange 
forestående opgaver. 
  
Konstituering resulterede i følgende: 
 

Sekretær for bestyrelsen: Jane Pilegaard  
 
Fagligt udvalg: Formand Jane Pilegaard, Peter Jensen (arbejdsmiljøtovholder i fagligt 
udvalg) Kjell Nilsson og Janne Riise Hansen. 
 

Pædagogisk udvalg: Formand Thomas Roy, Inge Thomsen, Thomas Poulsen, Katrine 

Fylking (arbejdsmiljø tovholder). 
 

Koloniudvalget: Lars Sørensen (formand), Kjell Nilsson, Thomas Roy, Thomas Poulsen 
 
Udvalgsstrukturen evalueres i løbet af vinteren med henblik på evt. ændringer fra næste 
skoleår. 
 
Desuden var der en lang række poster i faste udvalg eller repræsentationer, som blev besat 

med følgende personer: 

 Beslutning om besættelse i 
perioden 2018-2020 

BUF  

HovedMED Lars Sørensen suppleant Jane 
Pilegård. 
Inge Thomsen suppleant Thomas 
Roy Larsen 

AMK Lars Sørensen 

Arbejdsmiljø projekter i BUF Fagligt Udvalg 

  

ØKF  

Ligestillingsudvalg Katrine Fylking 

Feriefonden Janne Riise Hansen 



  

KFF  

Bestyrelse Lars Sørensen 

CSO Lars Sørensen 

Sekretariatsgruppe Ivan Jespersen 

Budgetgruppe Lars Sørensen 

  

Hovedstaden Øst  

Tovholder pædagogisk Inge Thomasen 

Arbejdsmiljø forum Peter Jensen 

Kursusforum Jane Pilegaard 

Pædagogisk udviklingsforum Thomas Roy Larsen 

  

Eksterne repræsentationer  

Dansk Unicef Thomas Roy Larsen 

Låneforeningen for lærere Lars Sørensen, Ivan Jespersen 

Gabriel Jensens Ferieudflugter Lars Sørensen 

Børnenes kontor Kjell Nilsson 

Hjælpekassen 1892 Ane Lykkegård 

Folkekirkens skoletjeneste Thomas Poulsen 

Kvindernes Bygning Janne Riise Hansen 

Lærerindernes hus Inge Thomsen, Janne Riise 
Hansen, Ane Lykkegård 

Lån & Spars repræsentantskab Ivan Jespersen 

Bestyrelsen for billedskolen Thomas Poulsen 

  

6-by samarbejdet Inge Thomsen, Lars Sørensen 

  

Arbejdsgrupper  

Budgetarbejdsgruppe med S&F Inge Thomsen, Jane Pilegaard, 
Kjell Nilsson + repræsentant fra 
pædagogisk udvalg 

1. Maj Thomas Roy Larsen, Kjell Nilsson, 
Peter Jensen 

Folkemødet på Bornholm Inge Thomsen 

Velfærdsinitiativer Kjell Nilsson, Inge Thomsen, Peter 
Jensen 

Grillfesten Jane Pilegaard, Janne Riise 
Hansen 

Røgfrit København Thomas Roy Larsen 

 

 
OK18 

Den nye bestyrelse blev kastet ud i arbejdet med det samme på grund af den højdramatiske 
situation omkring overenskomsten. Det er der tidligere redegjort for i Nyhedsbreve fra 
formanden og næstformanden. 
Det var et stort arbejde at få markeret vores holdninger i offentligheden, men især det store 
arbejde med mange frivillige almindelige medlemmer og tillidsrepræsentanter foran 
Forligsinstitutionen gav genlyd. 
Jeg vil endnu en gang takke for den aktive deltagelse, der var i vores arrangementer. 



Uden medlemmernes engagement havde vi helt sikkert ikke haft den gennemslagskraft, 
som endte med et resultat ved forhandlingerne. 
Bestyrelsen besluttede at afholde en mindre markering fredag 25. maj på Frydendalsvej, 
hvor vi vil takke de aktive – se den udsendte tillidsrepræsentantskrivelse. 
Sammen med de øvrige faglige organisationer, der havde medlemmer ved faneborgen 
foran Forligsinstitutionen planlægges også en fest 8. juni. 
  
I bestyrelsen har vi drøftet resultatet. Vi ser lidt forskelligt på det, hvorfor jeg på denne 

plads vil nøjes med at henvise til de enkelte bestyrelsesmedlemmers argumentation for et ja 
eller nej på foreningens hjemmeside. 
 
Udlejning Toscana og Malaga 

Desværre har det vist sig, at interessen for at leje en af foreningens lejede lejligheder i 
Toscana eller Malaga ikke har været så stor som forventet. 
Bestyrelsen drøftede derfor forskellige tiltag for at få sat antallet af lejemål op. 
Det blev besluttet at sætte prisen ned i ugerne uden for skolernes sommerferie, samt at 
tilbyde andre kredses medlemmer muligheden for at leje lejlighederne. 
Man kan altid se på KLF´s hjemmeside, hvornår der er ledigt i lejlighederne. 
Til efteråret skal bestyrelsen beslutte om lejemålene i Toscana og Malaga skal forlænges. 
Heldigvis går det fortsat godt med udlejningen af foreningens egen lejlighed i Berlin.   
 

1. maj 2018 

Igen i år deltog KLF i Undervisernes telt i Fælledparken. På trods af det dårlige og kolde 
vejr deltog mange af foreningens medlemmer, som havde en god dag. 
Bestyrelsen har efterfølgende evalueret arrangementet og Thomas Roy Larsen vil 
viderebringe foreningens synpunkter til den evaluering, som foretages af alle de deltagende 

organisationer. 
 

KLF´s årsregnskab 2017 

Regnskabet for 2017 udviser et pænt overskud på 4,3 mio. kr. 
Der bruges fortsat flere penge på driften end der kommer ind ved kontingenter fra 
medlemmer, men når der alligevel er overskud i regnskabet, skyldes det, at foreningen har 
en formue, der hvert år giver et afkast, der kan anvendes i driften. 
 
Bestyrelsen indstiller årsregnskabet til godkendelse på den ordinære generalforsamling til 
oktober. 
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