
¢=‘<.‘5.’3- Albertslund 
i” nu Lærerkreds 25 ~ Danmarks Lærerforenings Kreds 

Kanalens Kvarter 40. st., 2620 Albertslund 

~~ ~~ ~~ 

Referat af ordinær generalforsamling d. 9. marts 2018 
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Valg af dirigent 
Carsten Freundt, konsulent i DLF, blev valgt til dirigent. 

Godkendelse af forretningsorden og valg af stemmetællere 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne 
og dermed beslutningsdygtig. Den udsendte forretningsorden blev godkendt. 
Ken Rasmussen (HV), Sigrid Pedersen (BR), Klaus Fischer (EG), Erik lnsula (EG), Dorthe 
Æbelø (FS) og Helle Würtz (UU) blev valgt som stemmetællere. 

Beretning 
Claes Hjort fremlagde på kredsstyrelsens vegne den mundtlige beretning. 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

Regnskab 2017 
Thomas Dagnoli fremlagde kredsens regnskab for 2017. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Overenskomst 18 
Claes Hjort redegjorde for baggrunden og den aktuelle situation i forhold til OK18. 

Budget 2019 og fastsættelse af kontingent- herunder fastsættelse af eventuelle 
ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer. 
Thomas Dagnoli redegjorde for budget- og kontingentforslaget. 
Generalforsamling tog ydelsesmønstret og budgetforslagene til efterretning. 

Valg i henhold til vedtægternes § 8 
- Maiken Amisse (HV) blev valgt til formand og i. kongresdelegeret 
o Pia Henriksen (EG) blev med 182 stemmer valgt til kredsstyrelsen 

Thomas Dagnoli (HØ) blev med 157 stemmer valgt til kredsstyrelsen 
Christian Nikolajsen (HØ) blev med 142 stemmer valgt til kredsstyrelsen 
Hanne Hjort Jensen (HØ) blev med 49 stemmer ikke valgt til kredsstyrelsen 

o Christian Nikolajsen (HØ) og Thomas Dagnoli (HØ) fik hver 42 stemmer ved 
næstformandsvalget 
Ved lodtrækning blev Christian Nikolajsen (HØ) valgt til næstformand og 2. 
kongresdelegeret 

o Pia Henriksen blev valg til 1. suppleant og Thomas Dagnoli blev valgt til 2. suppleant 
for 2. kongresdelegeret 

o Sigrid Pedersen (BR) blev valgt til 1. suppleant til kredsstyrelsen 
Stine Jo Helmark (EG) blev valgt til 2. suppleant til kredsstyrelsen 

o Per Nielsen (F4) og Flemming Palme (F4) blev valgt til revisorer 
o Ken Rasmussen (HV) blev valgt til revisorsuppleant 

Eventuelt 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Claes Hjort takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. 
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