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Referat af bestyrelsesmødet 28. september 2020 

af 

Lars Sørensen 

 

 

 

 

Den ordinære generalforsamling 

Bestyrelsen lagde sidste hånd på formandens mundtlige beretning, som nu er klar til gene-

ralforsamlingen. 

Bestyrelsen vil kun fremsætte en udtalelse på generalforsamlingen. Den handler om et krav 

om bedre normeringer på lærerområdet i forbindelse med kommende budgetter. 

 

Det blev besluttet at gennemføre generalforsamlingen som planlagt. Dog udsendes den 

mundtlige beretning inden generalforsamlingen, så mødets omfang evt. kan begrænses – 

den mundtlige beretning vil derfor ikke blive fremlagt fra talerstolen. 

Hvis situationen ændrer sig, vil der kunne træffes en anden beslutning. 

For at tydeliggøre de sikkerhedsmæssige rammer for generalforsamlingen, blev det beslut-

tet at udsende tillidsrepræsentantskrivelse med beskrivelse af de praktiske forholdsregler.  

 

Arbejdstid – Drøftelserne om ny lokalaftale  

Der havde været afholdt det første møde med den administrerende direktør Tobias Stax om 

en ny lokalarbejdstidsaftale, der skal spille sammen med den vedtagne Arbejdstidsaftale 

10. 

Bestyrelsen gennemgik ønsker og krav til en ny lokal arbejdstidsaftale. Dette punkt fort-

sætter på næste bestyrelsesmøde 8. oktober. 

 

Indholdet i de kommende områdemøder 

For at sikre en ensartethed i områdemøderne har bestyrelsen forud for møderne med tillids-

repræsentanterne i de 5 områder en drøftelse af, hvilke emner der skal på dagsordenen. 

Denne gang blev følgende punkter foreslået: Corona, arbejdstid, DLFs kongres, emner fra 

referratet af møde mellem bestyrelsen og de områdevalgte TR’ere . Møderne vil på grund 

af den aktuelle coronasituation blive afholdt på zoom. 

 

Implementering af besparelsen i 2021 på Københavns Lærerforenings Kolonier 

Tilskuddet fra kommunen reduceres fra 2021 med 1,4 mio. kr., som følge af en besparelse 

besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget. Besparelsen foreslås af BUU udmøntet ved stig-

ning i betalingen for sommerkoloniophold. Besparelsen kan indføres på to måder enten 

ved en 50 % stigting for alle betalende, eller ved en trappemodel med tre trin – friplads 

som nu for indtægter op til 349.000, den nuværende betaling for familier med indkomst på 

op til 563.800 kr. og 70 % stigning for familier med indtægt på 563.800 kr. eller mere. 

KLF’s bestyrelse har besluttet at følge forvaltningens forslag om en ´trappemodel´, og vil 

så efterfølgende vurdere, hvad modellen betyder for koloniholdenes elevsammensætning. I 
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praksis indebærer den nye betaling, at de økonomisk bedst stillede forældre vil skulle beta-

le 1.445 kr., for at sende et barn på et femdages sommerkoloniophold. 

 

 

 

Henvendelser fra lærerkoret 

På grund af coronasituationen har lærerkoret ikke haft mulighed for at optræde ved de 

sædvanlige KLF-sammenhænge: Folkemødet på Bornholm, grillarrangement og general-

forsamlingen. 

Da koret har en honoraraflønnet dirigent, som er gået glip af de sædvanlige indtægter, be-

sluttede bestyrelsen at holde ham skadesløs ved at udbetale et beløb svarende til det nor-

male honorar. Det meddeles samtidigt, at en yderligere betaling ikke vil ske, så længe ko-

rets aktiviteter ikke kan gennemføres grundet corona. 

  


