VESTJYSK LÆRERFORENING
KREDS 127
GENERALFORSAMLING
Nr. Nissum Seminarium
ONSDAG DEN 16. MARTS 2016 KL. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

Torben Voss åbnede mødet og forestod valget af
dirigent efter foreningssangen. Niels Lynnerup
valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Forretningsorden

Forretningsordenen godkendt.
Dirigenten fremlagde forslag til stemmetællere som
blev godkendt.

3. Formandens beretning

Torben Voss aflagde mundtlig beretning med hovedvægt på de store omvæltninger, der fortsat præger folkeskolen, og det pres som de snævre rammer
lægger for lærernes muligheder for at løse opgaven.
Herefter beskrev formanden den aktuelle situation i
kredsens 3 kommuner, og gav en overordnet fagpolitisk vurdering af den kommende tids udfordringer.
Ingen bemærkninger til beretningen.
Beretningen enstemmigt godkendt.

4. Det reviderede regnskab for 2015

Thomas Birch fremlagde regnskabet og kommenterede udvalgte punkter.
Regnskabet enstemmigt godkendt både for Vestjysk
Lærerforening og Særlig Fond.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til lønnet medhjælp

Thomas Birch fremlagde og motiverede forslaget.
Forslaget enstemmigt vedtaget.

7. Budget og fastsættelse af kredskontingent 2016

Thomas Birch fremlagde budgetforslaget og redegjorde for udvalgte punkter.
Budget til orientering og kredskontingent vedtaget
som forslået.
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8. Valg efter §8 i vedtægterne for Kreds 127

Formand:

Torben Voss
valgt uden modkandidat

Kongresdelegerede: Kim Mose
193 stemmer
Helle Døj
186 stemmer
Keld Holmgaard 154 stemmer
Suppleanter for
kongresdelegerede: 1. suppl. Steen Madsen 199
2. suppl. Maja Kjeldager 156
3. suppl. Finn Brask
143

3 suppleanter:

9. Eventuelt

1. Ole Margon
174
2. Majbritt Kjærgaard 152
3. Ellen Burkarl
107

2 revisorer:

John Korsholm
Ole Margon

Revisorsuppleant

Monika Stabel Nielsen

Formanden overrakte gaver og blomster til afgående kredsstyrelsesmedlemmer samt blomster til fotograf og ansatte, og takkede dirigenten med en kurv
for god ledelse af generalforsamlingen.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen slut 21.45
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fremmødte 130

