
 

Den ordinære generalforsamling 2020 

afholdes fredag 2. oktober kl. 15.30 – 19.00 

i Tivoli Hotel og Congress Center 

Arni Magnussonsen gade 2-4, København V 
 

 
 

Den foreløbige dagsorden til generalforsamlingen: 

 

1. Valg af dirigent og hjælpedirigent 

2. Valg af referenter 

3. Vedtagelse af forretningsorden 

4. Valg af 6 stemmetællere frem til næste ordinære generalforsamling 

5. Formandens beretning, herunder beretning for kolonierne 

6. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed) 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Eventuelt 

 

 

Efter generalforsamlingen vil der være spisning og underholdning samme sted. 

 

 

Bemærkninger til de enkelte punkter: 

 

Punkt 1. Valg af dirigent og hjælpedirigent 

Bestyrelsen foreslår Jon Kowalczyk tidligere Lærernes Centralorganisations sekretariat og Malene 

Brandt Nielsen, Skolen ved Sundet. 

 

Punkt 2. Valg af referenter 

Bestyrelsen foreslår Anne Lindegård og Lene Andersen fra KLF's sekretariat  

 

Punkt 3. Vedtagelse af forretningsorden 

Bestyrelsen foreslår følgende forretningsorden: 

1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og hjælpedirigent. 

2. Generalforsamlingen afvikles efter dagsordenen. Generalforsamlingen kan dog udsætte og 

senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 

3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. 

Deltagerne i generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelse. 

4. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og 

forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, lige som dirigenten kan tillade en 

kort svarreplik. 

5. En talers første indlæg under et punkt eller underpunkt i forhold til den endelige dagsorden og 

den godkendte opdeling af debatten om formandens beretning må ikke overstige 5 minutter. 



Øvrige indlæg under samme punkt eller underpunkt må ikke overstige 3 minutter. Formanden og 

forslagsstilleren vil dog være undtaget fra disse bestemmelser. Dirigenten eller et medlem kan 

stille forslag om, at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, 

kan kun formanden eller forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

6. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten afgør, i hvilken 

rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. Generalforsamlingen kan dog 

ændre denne rækkefølge. 

7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog vedtægtens §§ 13. 

Under generalforsamlingen kan bestyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort møde. 

 

 

Punkt 4. Valg af 6 stemmetællere frem til næste ordinære generalforsamling 

 

Punkt 5. Formandens beretning herunder beretning for kolonierne 

Beretningen vil blive lagt på hjemmesiden 18. september 

 

Punkt 6. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed) 

Regnskaberne vil blive lagt på foreningens hjemmeside. 

 

Punkt 7. Fastsættelse af kontingent 

Med virkning fra 1. januar 2021 foreslår bestyrelsen følgende procentvise kontingentsatser, som 

relaterer sig til trin løntrin 30.  

Almindelige medlemmer 1,88 % af lønnen på trin 30 − afrundet til 

nærmeste hele kronebeløb 

Særlige medlemmer 0,64 % af lønnen på trin 30 − afrundet til 

nærmeste hele kronebeløb 

Pensionister 0,36 % af lønnen på trin 30 − afrundet til 

nærmeste hele kronebeløb 

Heraf vil kontingentandelen til DLF for en fuldtidsbetalende vil fra 1. januar 2020 fortsat udgøre 213 

kr. pr. måned eller 2.556 kr. årligt. 

 

 

 

 

Det kan oplyses, at formandens beretning punkt 5 bl.a. vil indeholde følgende underpunkter: 

 

1. LØN OG ARBEJDSTID  

Arbejdstidsaftalen i BUF 

Periodeforhandlingerne 

OK21 

 

2. KØBENHAVNS KOMMUNES ØKONOMI  

Københavns Kommunes Budget 2020 og 2021 

  

3. PÆDAGOGISKE FORHOLD 

Folkeskolereformen – Kortere skoledag 



Nationale test   

Skolelederuddannelsen  

Meebook, Aula og Læringsmålsstyring  

Inklusion og specialundervisning 

Styrket udskoling  

DSA, Ny i København og tosprogede elever  

 

4. FAGLIGE FORHOLD 

Corona 

Overenskomstforhold på de private dagbehandlingsskoler 

BUF´s MED-aftale  

Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøredegørelsen  

Vold i skolen  

Skolestruktur  

   

5. KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER  

 

6. FORENINGEN  

Bestyrelsen 

Områdesamarbejde og samarbejdet med tillidsrepræsentanter  

Samarbejdet med de øvrige organisationer 

Hjemmesiden og de sociale medier 

Medlemsaktiviteter 

Medlemskurser 

Medlemsmøder og arrangementer 

 

Praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af generalforsamlingen: 

• Fredag 11. september kl. 15.30. Seneste frist for indsendelse af forslag til dagsordenen. 

• Forslag til hvem der skal tildeles foreningens hæderspris ´KLF´s Gyldne Pegepind´ skal være 

indsendt til KLF´s kontor senest 18. september. 

• KLF-afdelingerne opfordres til at indsende eventuelle forslag til resolutioner til KLF's kontor 

senest fredag 11. september. 

• Mandag 14 september udsendes indkomne resolutionsforslag fra KLF's kontor, således at der 

er mulighed for at behandle dem i KLF-afdelingerne. Resolutionsforslag fra bestyrelsen 

udsendes i videst muligt omfang samtidig. 

Den skriftlige beretning vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside fredag 18. september. 

Den endelige dagsorden bekendtgøres på foreningens hjemmeside mandag 18. september. 

Følg med på hjemmesiden op til den ordinære generalforsamling, hvor bilagene løbende vil blive 

lagt op. 

 


