nr.2. 28. marts 2022
______________________________________________________________________________________________

Kære medlemmer
Generalforsamlingen 17. marts 2022 kunne
endelig igen afvikles under normale forhold som
før Corona. Om end ikke så velbesøgt som vores
valggeneralforsamlinger plejer at være, sørgede
de ca. 90 deltagere og dirigenten - Thomas Andreasen - for en god stemning og god afvikling.
Om Corona stadig spøgte i kulissen, eller, om
der også her er brug for en ”genstart”, er uvist.
Vi satser på deltagelse som før Corona næste år.
Formandens mdl. beretning blev godkendt uden bemærkninger, herunder også de skriftlige beretninger, der var at læse i det udsendte generalforsamlingsblad. Under beretningen vedtog generalforsamlingen ligeledes en resolution om inklusion, der er fremsendt d. 24. marts til de to kommuners
politiske fagudvalg (Børn(e-) og Skoleudvalget) samt de to skolechefer.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet 2021 og det kommende års kontingent, der samlet er
uændret for fraktion 1 og 2, mens fraktion 4 (pensionisterne) stiger 4 kr. pr. måned i centralt (DLF)
kontingent.
Før valget til den nye kredsstyrelse besluttede generalforsamlingen at godkende det fremlagte forslag til vedtægtsændring, som bestemmer, at kredsstyrelsen fremover skal bestå af fem medlemmer mod de nuværende
seks medlemmer.
For første gang i Lolland-Falsters Lærerforenings historie (2006 -) var der ikke kampvalg i forbindelse med
valgene til kredsstyrelsen eller nogen andre poster.
Formanden, Birger Petersen, havde meldt sin afgang og
genopstillede således ikke. Der skulle derfor vælges en ny formand for Lolland-Falsters Lærerforening. Da ingen andre kandidater meldte sig på generalforsamlingen, blev de foreslåede – og udmeldte kandidater – alle automatisk valg som foreslået til alle valgposter.
Valgene faldt således ud:
René Rygaard Jensen
Susanne Køhler
Kim Due Christiansen
Bo Groth Rasmussen
Birgitte Bertelsen

Formand og kongresdelegeret
Næstformand, kongresdelegeret og fællestillidsrepræsentant - Lolland
Kongresdelegeret og fællestillidsrepræsentant - Guldborgsund
Kredsstyrelsesmedlem og 1. suppleant til kongressen
Kredsstyrelsesmedlem, 2. suppleant til kongressen og FTR-suppl. Lol.

Carsten Borgen
Karen Krogh Mogensen
Bo Gunthel

1. suppleant til kredsstyrelsen
2. suppleant til kredsstyrelsen
FTR-suppleant Guldborgsund

Kredsstyrelsen konstituerer sig herefter med kasserer og arbejdsmiljø-, undervisnings- og arbejdsmiljøudvalgene.

Et meget stort tillykke til den ny kredsstyrelse!

Kim

Birgitte

René

Susanne

Bo

Generalforsamlingsbladet, alle beretninger og resolutionen kan alle læses på kredsens hjemmeside
og her (GF-blad og skr. beretninger), her (resolution om inklusion) og her (fmd. mdl. beretning).

Nu vil jeg takke af, og ihukommende Søren Kierkegaards ord: ” Af alle latterlige Ting forekommer det
mig at være det allerlatterligste at have travlt”, vil jeg gi’ de fyre to en hjælpende hånd!

På vegne af Lolland-Falsters Lærerforening
Birger Petersen
Formand

Følg os på hjemmesiden: http://kreds68.org/
og på Facebook: https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/

