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Referat af 

Ordinær generalforsamling i Hillerød Lærerkreds 

Onsdag den 16. marts 2022 kl. 17.00 

Grønnevang Skole afd. Ø i kantinen 

 3400 Hillerød 

Dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af forretningsorden 

3. Beretning 

4. Regnskab 2021 

5. Indkomne forslag 

6. Budget 2022 og fastsættelse af kontingent for 2022 

7. Valg jf. Kredsens vedtægter § 8: 

Forretningsudvalget indstiller til at valget gennemføres ved brug af en stiller med max 3 minutters 

taletid pr. opstillet kandidat. 

a) Kredsformand (og dermed kongresdelegeret) 

b) Næstformand 

c) Kasserer 

d) 2 styrelsesmedlemmer 

e) 1. og 2. suppleant for styrelsesmedlemmer 

f) 1 kongresdelegeret 

g) 1. og 2. suppleant for kongresdelegerede 

h) 2 revisorer 

i) 1. og 2. suppleant for revisorer 

8. Eventuelt 

1: Formanden bød velkommen, foreningssangen blev sunget med Karen Nyholm fra Byskolen ved 
klaveret og Jens Skovmand blev valgt til dirigent. 

2: Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlinger var lovligt indkaldt. 
Forretningsordenen blev godkendt. Stemmetællere blev udpeget. 
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3: Formandens beretning - overskriften er i øjeblikket rekruttering og fastholdelse og i den 
sammenhæng økonomien. Det er både i fokus for Lærerkredsen og for Hillerød Kommune. Alt for 
mange stillinger i kommunen er besat af ikke-uddannede lærere. Det er også svært at rekruttere 
og fastholde medarbejderne i UU og hos PPR. 

Et nyt tiltag, som Kreds 30 har taget i år er, at invitere nyuddannede ned til et kursus på 
kredskontoret, hvor der blev arbejdet med problematikker i lærerrollen og de blev hjulpet til at 
finde deres læreridentitet. 

Der er gang i forhandlingerne om en ny lønaftale og næste møde er d 22/3. Der er også forsøg på 
forhandlinger med Hillerød Dagbehandlingsskole, men det går for langsomt, da det har været 
svært at mødes og kommunikationen foregår langsomt.  

Skoleplanen og samarbejdet omkring den er helt central i A20. Arbejdet foregår i øjeblikket med 
dialog mellem leder og TR. Og sidenhen med hele medarbejdergruppen. 

Vi glæder os til de muligheder som de annoncerede frikommuner kan give også Hillerød 
Kommune. Vi har været til møde med kredsformændene fra Holbæk og Esbjerg for at høre deres 
erfaringer, udfordringer og positive tiltag. Det har i hvert fald givet mange lærere i de to 
kommuner en masse energi og pædagogiske debatter. ALLE skoler valgte i øvrigt en kortere 
skoledag – ikke overraskende. 

Vi har indledt et samarbejde med den nyvalgte formand og den nyvalgte næst-forkvinde i børne, 
familie- og ungeudvalget. Vi mødtes på kontoret og de besøgte os på vores arbejdsdage med TR. 
Og vi tager sammen med politikerne og Louise fra PPR og Christina fra Ålholm til en Nest-
konference i maj måned. 

På det årlige fælles MED-møde med alle skoler var fokus på, hvad vi kan bruge erfaringerne fra 
perioden med Covid-19 til.  

Der var en kort debat om det problematiske i kravet om 35 timers tilstedeværelse i forhold til 
arbejdsmiljøet.  

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. Der var 2 som stemte i mod.  

4: regnskab 2021. Kasserer Jesper Bavnhøj gennemgik regnskabet. Der har været en 
medlemsnedgang i vores Kreds – primært pensionister. Samtidig melder de ikke uddannede 
lærere sig ikke ind i særlig høj grad. 

Vi har afholdt en del arrangementer både imellem og under de forskellige Coronarestriktioner. 
Kursus for nyuddannede, online foredrag og medlemsarrangement på Posen med pølsevogn, 
hygge og skolepolitisk samtale. Men vores udgifter har været lave i forhold til andre år. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Regnskabet for særlig fond blev 
fremlagt og godkendt. 
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5. Indkomne forslag. Der var ingen forslag. 

6. Budget 2022 og fastsættelse af kontingent. Der blev foreslået en kontingentforhøjelse på 12 
kroner, således at det månedlige kontingent til Kredsen og DLF bliver på samlet 520,- kr. Vores 
lokale kontingent er ikke stedet de sidste 10 år og derfor mener forretningsudvalget, at det er 
nødvendigt med denne stigning. 

Vi har en del nye TR, som skal på organisationsuddannelse og det koster penge. 

Budgettet for 2022 blev godkendt. Tre stemte hverken for eller imod. 

7: Valg:  

Zacharias Jensen blev genvalgt som formand. 

Jan T R Olsen blev genvalgt som næstformand.  

Jesper Bavnhøj fra Sophienborg blev genvalgt som kasserer.  

Herefter valg til de to pladser i FU. Lars Malmstrøm udtrykte sit ønske om ikke at genopstille. De 
tre øvrige opstillede kandidater holdt hver en tale. Derefter blev valget afholdt. 

Marianne Juul Jensen fra Hillerødholm blev valgt med 26 stemmer.  

Derefter blev Søren Wørts fra skolen v Skoven valgt med 33 stemmer. 

Rasmus Hougaard fra Harløse blev valgt som 1. suppleant. og Thomas Baark fra Grønnevang blev 
valgt som 2. suppleant.  

Jan T R Olsen blev genvalgt om kongresdelegeret 

Marianne blev som 1. suppleant og Søren til 2. suppleant som kongresdelegeret. 

Ivan Poulsen og Henrik Keiniche – begge fra Sophienborg blev genvalgt som revisorer 

Tina Krogh Pedersen fra Byskolen blev valgt som 1. suppleant til revisor. Og Anne Marie Larsen fra 
Harløse blev valgt som 2. suppleant. 

8: Evt.: 

Formanden overrakte en flaske til Karen som tak for klaverspillet. Lars Malmstrøm fik tak for sin 
indsats i FU og sit arbejde for skolernes arbejdsmiljø ift. AMR-gruppen. Lars takkede selv for de 
gode og lærerige år i kredsarbejdet. 

Dirigenten lukkede generalforsamlingen og formanden overrakte også Jens en flaske som tak. 
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