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  Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 

GENERALFORSAMLING  
 

onsdag den 2. marts 2022 klokken 16.00  
 

på  
 

Glamsbjergskolen, Kaj Nielsensvej 10, Glamsbjerg  
 

Foreløbig dagsorden til ordinær generalforsamling:  
 

1. Valg af dirigent  
2. Forretningsorden  
3. Beretning  
4. Regnskab, herunder regnskab for kredsens Særlig Fond  
5. Indkomne forslag. (Frist: 20. februar 2022)  
6. Budget, herunder fastsættelse af timereduktion til styrelsen og fastsættelse af kreds-

kontingent for kommende kontingentperiode.  
7. Valg jf. vedtægternes § 8  
8. Evt. 
 
Ad pkt. 7: 
A1) Valg af kredsformand  
A2) Valg af næstformand  
B) Valg af 2 kredsstyrelsesmedlemmer  
C) Valg af 1. suppleant til kongresdelegerede  
D) Valg af 2 suppleanter til kredsstyrelsen  
E) Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter.  
 
 

Forslag jf. dagsordenens punkt 5 skal være konstitueret kredsformand Karsten Jørgensen 
(kajo@dlf.org) i hænde senest den 20. februar 2022.  
 
Kredsstyrelsen inviterer til spisning efter generalforsamlingen.  
Tilmeld dig til spisning på tlf. 64 72 10 64, eller send en mail til 084@dlf.org senest den 21. 
februar 2022.  
 
Kredsstyrelsen  
 

 
 



Kontingent 
 
Fra 1. april omlægger Vestfyns Lærerkreds opkrævningen af kontingent fra at opkræve må-
nedsvis til kvartalsvis.  
Det gælder for aktive lærere og børnehaveklasseledere. (fraktion 1 og 2).  
For pensionerede medlemmer opkræves fortsat halvårligt. (fraktion 4). 
 
Sidst i marts vil alle aktive medlemmer, dvs. fraktion 1 og 2, derfor modtage opkrævning for 
april, maj og juni. Herefter vil man modtage opkrævning kvartalsvis.  
Dvs. i marts, juni, september og december. 
 
Årsagen til denne omlægning er, at kredsen derved sparer ca. 15.000 kr. årligt på gebyr til 
Betalingsservice. Generalforsamling bakkede i 2020 op om dette. Andre kredse melder om, 
at det fungerer ligeså upåklageligt som månedsopkrævning. Skulle det for enkelte medlem-
mer udgøre et problem, vil vi have mulighed for at indgå en personlig overgangsordning. 
 
Centralt er det besluttet at sætte kontingentet op i 2022 med 10 kr. pr. måned for fraktion 
1 og 2, og 4 kr. for fraktion 4. Det er første gang i flere år, at det centrale kontingent sættes 
op.  
 
Samlet er kontingentets andel af en nyuddannet gennemsnitligt lærerløn i perioden 2008—
2020 faldet fra ca. 2 % til ca. 1,6 %. Der er sket et lignende fald for en lærer på slutløn.   
Det er altså blevet forholdsmæssigt billigere at blive og være medlem af DLF. 
 
Generalforsamlingen skal d. 2. marts 2022 vedtage den lokale del af kontingentet for 2022 
og 2023. Kredsstyrelsen foreslår at fastholde det lokale kontingent uændret i denne perio-
de, dog med en ramme på 5 kr. pr. måned for 2023. 
 
28.1.2022 Karsten Jørgensen, kredskasserer. 
 

Kredskontor: 
Søndergade 1A,  
5620 Glamsbjerg 
tlf. 64721064 
e-mail:  
084@dlf.org 
Hjemmeside:  
www.vestfyns-laererkreds.dk 
 
Kontorets åbningstider: 
 
Mandag — Torsdag      9 - 15 (tlf. til 17) 
Fredag                   9 - 12 (tlf. til 14)
  
 

Kredsstyrelsen:  
 
Kredsformand  
John Rasmussen, Vissenbjerg Skole  
 
Næstformand, sagsbehandler, kasserer 
Karsten Jørgensen, Pilehaveskolen  
 
Medlem af Kursus– og Pædagogisk Politisk 
forum. 
Anette Kristensen, Aarupskolen 
 
Medlem af Arbejdsmiljøpolitisk forum. 
Simon Gotthelf, Tallerupskolen 

Vestfyns Lærerkreds 
 

Danmarks Lærerforening, kreds 84. 
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