
Referat af bestyrelsesmøde 19. juni 2017 

 

Arbejdspresset i sekretariatet har længe været for stort, og derfor besluttede bestyrelsen tidligere at ansætte 

endnu en konsulent. Det skal også ses i lyset af, at konsulent Anne Lindegård fra 1. august er på 80 %´s 

tjeneste. Et ansættelsesudvalg med sekretariatschefen, to konsulenter og formanden havde 4 af de over 40 

ansøgere til samtale. Der var virkelig kompetente ansøgere, hvilket var meget tilfredsstillende.  

Bestyrelsen tilsluttede sig enstemmigt udvalgets indstilling om at ansætte bestyrelsesmedlem Nina 

Boertmann som ny konsulent med virkning fra 1. august. Det betyder, at hun opsiger sin stilling som 

lærer på Utterslev Skole og fratræder sin bestyrelsespost. I stedet indtræder 1. suppleant Eva Stemann, der 

var medlem af bestyrelsen i den forrige treårige periode. 

Kommunevalget, KV ´17, blev atter drøftet. Formanden og Inge Thomsen er i en forberedelsesgruppe med 

vores samarbejdspartnere i ´Hvad vil vi med skolen?´, BUF, Skole & Forældre og UCC. Næste møde 

afholdes 11.august. Der har også været drøftelser med Skole & Forældre separat. Hvis det skal føre til endnu 

et valgmøde, må initiativet komme fra dem. 

Pakken med materiale til nye medlemmer præsenteres for bestyrelsen efter ferien på mødet 10. august. 

Et udkast til KLF´s årshjul blev drøftet og videreudvikles. 

Lørdag 19. august afholdes Copenhagen Pride. På forslag fra Kjell Nilsson tilsluttede bestyrelsen sig 

principielt at støtte arrangementet, herunder også med økonomi. Den nærmere tilrettelæggelse foregår efter 

ferien. 

Den ordinære generalforsamling 6. oktober. Kalenderen for afholdelsen med fastlæggelse af Formandens 

Beretning, frister for resolutioner m.v. blev besluttet, lige som bestyrelsen tiltrådte et 

vedtægtsændringsforslag. Det drejer sig om den sidste justering i.f.t. foreningens fusion med DLF. Det 

handler om, at KLF skal have samme længde bestyrelsesperiode som de øvrige kredse i DLF. Det betyder, at 

vi ikke længere kan have treårige perioder, men at bestyrelsen fra det kommende valg i 2018 og derefter i 

fremtiden vil sidde for to år. 

Nyt fra Hovedstyrelsen. Der blev forvarslet et stort TR-møde i Odense 4. oktober og en demonstration 

foran Christiansborg 20. november. 

Evaluering af Folkemødet på Bornholm 15.-18. juni. Der samles op på vurderingerne på BM 10. august, 

mens det blev besluttet igen i 2018 at leje Gentofte Lærerforenings koloni Solgården ved Snogebæk. 

Projektitis. En af cheferne i Fagligt Center i BUF, Camilla Ottsen, blev stødt over, at formanden i 

folkeskolen.dk havde meldt ud, at vi i København lider af projektitis – alt for mange projekter og initiativer 

på skoleområdet. Vi har lavet en længere liste over de mange aktiviteter, der er i gang – besluttet af politikere 

eller administrationen. Yderligere forslag sendes til Jan T. 

Velfærdsalliancen. Der har i brede kredse i fagbevægelsen været drøftelser af såvel Velfærdsalliancens 

aktiviteter, retorik som evne til at samle folk. Nu har FOA så taget initiativ til at samle flere fagforeninger 

med henblik på at skabe den fornødne styrke til, at vi kan få afgørende politisk indflydelse. Der er ikke tale 



om at frasige Velfærdsalliancen hverken indsatsen for at afværge Omprioriteringsbidraget eller til at være 

stærkt igangsættende. Men der er nu brug for at samle bredt. 

Fleksible skoledage på Sølvgades Skole. Bestyrelsen svarer på skolens henvendelse, at vi gerne vil følge 

forsøget med kortere skoledage. 

Jan Trojaborg 

 

 


