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REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 

2. og 9. september 2019 

 

af  

Lars Sørensen 

 

Forberedelsestid på hjemmesiden 

På hjemmesiden er der under punktet ´Det mener KLF´ aftrykt foreningens holdning til en 

lang række forskellige emner. 

Som følge af den lokalaftale om arbejdstid, der blev indgået før sommerferien, var det 

nødvendigt at redigere opslaget om ´Forberedelsestid`. Bestyrelsen tiltrådte ændringer af 

opslaget. 

 

Forslag KLF´s driftsbudget i 2020 samt forslaget til kontingentudskrivning 

Bestyrelsen fik forelagt et forslag til foreløbigt budget for KLF i 2020. Hensigten med at 

drøfte budget 2020 på nuværende tidspunkt er at vurdere, hvilket forslag til kontingentud-

skrivning der skal forelægges den ordinære generalforsamling.  
Forslag til kontingentsats: 

I indeværende år er udgangspunktet det kommunale løntrin 32. På de sidste to år ordinære general-

forsamlinger er kontingentet gradvist blevet nedsat fra et udgangspunkt på trin 33 + 3000 kr. i 

grundbeløb i 2017, trin 33 i 2018 til trin 32 i 2019. 

 

I det foreliggende budgetforslag er regnet med en yderligere nedsættelse fra 1. januar 2020 af ud-

gangspunktet for kontingentniveauet til trin 31 (overenskomstens begyndelsestrin uden tillæg). Hvis 

dette trin var gældende 1. oktober 2019 ville kontingentet være 538 kr. 

Da der imidlertid igen er lønstigning 1. januar, 1. april og 1. oktober 2020 vil der med udgangspunkt 

i trin 31 være en mere beskeden nedsættelse af kontingentet, hvor målet er at holde kontingentet i ro.  

 

Andelen af det samlede kontingent der går til DLF antages at være uændret 2556 kr. om året (fast-

sættes af kongressen).  

Der er flere medlemmer end budgetteret, så årsregnskabet kan forventes at udvise et min-

dre overskud. 

Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen, at kontingentet i 2020 tages ud-

gangspunkt i løntrin 31. 

 

Vedtægtsændring på den ordinære generalforsamling 
Såfremt DLF på kongressen den 1.-3. oktober 2019 godkender en vedtægtsændring, som giver 

mulighed for at kredsene- herunder KLF - kan fastsætte 3-årige valgperioder, stiller bestyrelsen 

forslag om, at valgperiodens længde i KLF ændres fra 2 år til 3 år. 

 

Dagsordenen på KLF´s generalforsamling skal i givet fald udvides med punktet Vedtægtsæn-

dringer. Sidste frist for at sætte punkter på dagsordenen er fredag 18. oktober (i efterårsferien). 

 

Hvis et ændringsforslag så vedtages på den ordinære generalforsamling i november, vil 

valgperioden for den bestyrelse, der vælges i foråret 2020 være 3 år. 
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TR-mødet 5. september 

Bestyrelsen drøftede forløbet af tillidsrepræsentantmødet 5. september.  

Der havde været mange punkter på dagsordenen, men på trods heraf er det vurderingen, at 

der var tilstrækkelig tid til debat. På mødet var der også tid til mundtlige valgoplæg af og 

efterfølgende debat med vores tre Hovedstyrelseskandidater.  

 

De private dagbehandlingsskoler 

Der forhandles stadig for at opnå en overenskomst på Sputnik og de andre dagbehand-

lingsskoler. Flere i bestyrelsen gav udtryk for at det var utilfredsstillende, at der ikke er 

mere fremdrift i forhandlingerne. KLF har for snart to år siden sendt sagen videre til Læ-

rernes Centralorganisation, der forhandler på vegne af os og DLF.  

 

 

 


