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Generalforsamlingen 10. september 2020 

Endelig lykkedes det at få afholdt den ordinære 

generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerfor-

ening. 

Formen var naturligvis coronaafstemt, så den blev 

afviklet hurtigt og effektivt på knapt to timer un-

der kyndig ledelse af dirigenten.  

Stor tak til Bangs Have for en god organisering 

mm. af GF og til de, trods omstændighederne, 

mange deltagere (godt 90) for at afviklingen forløb som smurt og hele tiden under de trygge rammer, 

der var lagt op til. 

 

Som nævnt i velkomsten var det vigtigste ved denne længe udsatte GF (6 måneder), at vi fik vedtaget 

regnskabet for 2019, et kontingent for 2020 (som der kun er tre måneder tilbage af) og så selvfølgelig 

at få valgt en (ny og) fuldtallig kredsstyrelse med et mandat fra den højeste myndighed – medlem-

merne på en GF. 

  

Spændingskurven toppede, da vi kom til valgene – specifikt valget til kredsstyrelsen. Der var, først 

fem forlods kendte kandidater, men med yderligere én kandidat opstillet under GF-valgpunktet – så 

endte det med seks kandidater til de resterende fire kredsstyrelsespladser, idet der var genvalg til hhv. 

formand og næstformanden/-kvinden. 

 

Resultatet af afstemningen til kredsstyrelsen og øvrige valg 

blev: 

kredsstyrelsen: 

Birger Petersen (fmd.), Susanne Køhler (nfmd.), Kim Christi-

ansen, René Rygaard Jensen, Bo Groth Rasmussen og Birgitte 

Bertelsen blev valgt til kredsstyrelsen i nævnte rækkefølge 

(efter stemmeantal).  

Karen Mogensen og Kurt Jensen blev hhv. 1. og 2. suppleant 

til kredsstyrelsen.  

Kongresdelegerede: 

Birger Petersen, Susanne Køhler og René Rygaard Jensen  

Suppleanter – rækkefølge som valgt til kredsstyrelsen  

(efter stemmetal) 

Fællestillidsrepræsentanter: 

Susanne Køhler blev genvalgt som FTR i Lolland og René Rygaard Jensen ditto i Guldborgsund. 

 

Hovedmålene på GF 2020 blev alle nået og opfyldt. Næste GF er allerede om et halvt år – torsdag d. 

18. marts 2021. Forhåbentlig kan det foregå som fastlagt og under ”normale” omstændigheder. Des-

værre ser det ud til, at corona stadig vil spille en rolle til den tid også.  

 

Kredsstyrelsen 

Kredsstyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med følgende besættelse af ”posterne”: 

Arbejdsmiljøudvalget: Bo (fmd.), Susanne, René samt Karina Ørum og Heidi Johansen (medarb.) 

Pædagogisk udvalg: Birgitte (fmd.), Kim, René, Susanne 

Kursusudvalget: Kim (fmd.), Birgitte, Bo, Birger 

Kasserer: Kim 

Facebook: Bo (og Birgitte) 
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DLF-kongres 23. september 2020 

Kongressen er i år, som det meste andet, også 

ramt af corona. Så årets kongres er afkortet til 

kun én dag – onsdag d. 23. september, og 

derfor kun med de mest presserende og nød-

vendige punkter på dagsordenen, hvilket er 

arbejdstid (implementeringen af den nye af-

tale - A20), opstilling af krav til OK21 og 

valg af ny formand for DLF. 

 

Kort om punkterne: 

Arbejdstidsaftalen: Her er der aftalt en fælles implementeringsproces med KL, ligesom der planlæg-

ges med en meget stor intern implementeringsindsats på alle niveauer i foreningen med bl.a. uddan-

nelse, sparring og div. hjælpeværktøjer, men også – og helt afgørende – en fælles forpligtende indsats 

og implementering centralt og lokalt – DLF/KL, kreds/kommune og skoleleder/TR/lærerkolligium 

OK21: Her forventes der økonomisk coronasmalhals, hvilket vores krav denne gang retter sig imod. 

Højeste prioritet har bevarelse af reallønnen, sikring af reguleringsordningen og ”billige” arbejds-

livsforbedringer.  Ikke særligt ambitiøst, men til gengæld meget realistisk. Og det kan netop vise sig 

at blive et internt problem i ForhandlingsFællesskabet (FF), idet andre faglige organisationer vil kræ-

ve (en klækkelig) betaling for coronaindsatsen ved OK21. 

Valg af ny formand: Her er fire kandidater blevet til tre – Gordon Ørskov Madsen, Morten Kvist Ref-

skov og Anders Liltorp. Den fjerde kandidat – Pia Henriksen, har trukket sig pga. sygdom. 

Hovedstyrelsen skal (plejer at) indstille én af kandidaterne som sin foretrukne kandidat til kongres-

sens valg. Dette er ikke sket denne gang. I stedet har hovestyrelsen valgt (i enighed) at indstille resul-

tatet af den første afstemning i hst., der imidlertid ikke resulterede i en ”hovedstyrelseskandidat”. 

Resultatet af denne første hst.-afstemning blev – Morten (11 stemmer), Gordon (9 stemmer) og An-

ders (2 stemmer).  

Ny formand vælges af de kongresdelegerede (ca. 300 personer) som næstsidste punkt (formodentlig) 

på kongressen – onsdag d. 23/9 

 

Pga. corona er kongressen lukket for gæster og tilhørere. Kredsene har kun hver én gæsteplads, som 

LFL bruger til 2. suppleanten. Men kongressen kan følges live på www.dlf.org, hvor der er et link til 

streaming af kongressen. 

 

Lærerens dag 5. oktober 

Som altid fejres lærerens dag d. 5. oktober. Det er en international begivenhed, hvor lærerne kloden 

over anerkendes og hyldes for den store betydning de har for samfundet og nye opvoksende generati-

oners livsmuligheder. På globalt plan er det det internationale lærerforbund – Education Internatio-

nal, som hvert år koordinerer dagen.  

I Danmark ønsker de tre lærerorganisationer – GL, FSL og DLF, i år at sætte fokus på vigtigheden af 

undervisning og på de mange undervisere, som hver dag bidrager til at udvikle og forme fremtidens 

borgere, og som i udviklingslandene desuden spiller en kæmpe rolle i bekæmpelse af fattigdom. 

Set i det lys, er det vigtigt at pointere, at dagen – d. 5. oktober, er lærerens dag – og ikke medarbej-

derens dag. Ikke at der er noget galt med det. Tværtimod – fejr endelig den også, men gør det en an-

den dag! 

 

Løntjek 2020 

En anden årlig tilbagevendende begivenhed er muligheden for et løntjek af kredsens lønsagkyndige 

medarbejdere og kredsstyrelsen (vi er også sagkyndige :-). Vi har endnu ikke besluttet hvornår og 

hvor, men muligheden vil opstå et sted mellem efterårs- og juleferien. Herom senere. 

Du kan dog altid få et løntjek året rundt 24/7. Det er bare at tage fat i din leder eller TR – eller begge. 
 

Med venlig hilsen 

Birger Petersen 

Fmd. Lolland-Falsters Lærerforening 
 

 
Følg os på hjemmesiden: http://kreds68.org/ 

og på Facebook: https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/    

http://www.dlf.org/
http://kreds68.org/

