Odense Lærerforening
Generalforsamling

23. marts 2021
D2021-058997

Ordinær generalforsamling torsdag den 18. marts 2021
Beslutningsreferat

1.

Valg af dirigent

Formanden, Anne-Mette Kæseler Jensen, bød velkommen til den virtuelle generalforsamling og forklarede, at denne er en nødløsning på grund af corona-epidemien og de deraf følgende forsamlingsrestriktioner. Hun foreslog dernæst Anders Sund Pedersen som generalforsamlingens dirigent. Der var ikke andre
forslag, og Anders Sund Pedersen blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne. Dokumenter til behandling på generalforsamlingen var offentliggjort rettidigt. Dirigenten oplyste desuden, at Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse havde anbefalet, at kredsene så vidt muligt afviklede generalforsamlingerne i tidsrum i overensstemmelse med kredsenes vedtægter. For Odense Lærerforenings vedkommende er det vedtægtsbestemte tidsrum for ordinære
generalforsamlinger februar eller marts, og derfor havde Odense Lærerforenings styrelse besluttet, at generalforsamlingen skulle afvikles virtuelt, da fysisk afvikling var umulig på dette tidspunkt. Dirigenten konstaterede dermed, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Dirigenten omtalte forskellige praktiske forhold vedrørende afviklingen af generalforsamlingen herunder
diverse tekniske forhold m.h.t. at bede om ordet, afstemning m.v.
2.

Godkendelse af forretningsorden

Dirigenten forelagde styrelsens forslag til forretningsorden og redegjorde for de særlige forhold i forretningsordenen, som er affødt af, at generalforsamlingen er virtuel. Forretningsordenen blev herefter vedtaget.
Dirigenten spurgte derefter, om nogen ønskede ordet til forretningsordenen, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten satte alligevel forretningsordenen til afstemning for at teste afstemningssystemet. Afstemningen
viste, at 93 % af de afgivne stemmer var ”For”, 0 % ”Imod” og 7 % ”Hverken for eller imod”.
Forretningsordenen var dermed vedtaget.
Efterfølgende kontrol af elektronisk genereret afstemningsrapport viser, at 56 personer stemte, hvoraf 52 stemte ”For”, 0 personer stemte ”Imod”, 4 stemte ”Hverken for eller imod”. Konklusion: De angivne % er korrekte.
3.

Formandens beretning

Foreningens formand, Anne-Mette Kæseler Jensen, fremlagde sin mundtlige beretning.
Dirigenten igangsatte debatten, som i modsætning til tidligere generalforsamlinger af praktiske årsager ikke
var temaopdelt. Både den skriftlige og den mundtlige beretning kunne debatteres.
Jonas Callesen, H. C. Andersen Skolen tog ordet til beretningen.
Dirigenten satte den samlede beretning til afstemning: 92 % af de afgivne stemmer var ”For”, 0 % ”Imod”
og 8 % var ”Hverken for eller imod”.
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Beretningen var dermed vedtaget.
Efterfølgende kontrol af elektronisk genereret afstemningsrapport viser, at 63 personer stemte, hvoraf 58 stemte ”For”, 0 personer stemte ”Imod”, 5 stemte ”Hverken for eller imod”. Konklusion: De angivne % er korrekte.

4.

Regnskab for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Foreningens kasserer, Mikkel Schäfer, fremlagde regnskaber for Odense Lærerforening og Særlig Fond.
Regnskaberne er revideret af revisionsfirmaet Beierholm og foreningens kritiske revisorer uden bemærkninger.
Der var ikke bemærkninger fra generalforsamlingen til regnskaberne, som derefter blev sat til afstemning.
For så vidt angår Odense Lærerforenings regnskab var 98 % af de afgivne stemmer ”For”, 0 % var
”Imod” og 2 % var ”Hverken for eller imod”.
For så vidt angår Særlig Fonds regnskab var 100 % af de afgivne stemmer ”For”, 0 % ”Imod” og 0 %
”Hverken for eller imod”.
Begge regnskaber var dermed godkendt. Særlig Fonds var godkendt enstemmigt.
Efterfølgende kontrol af elektronisk genereret afstemningsrapport viser, for så vidt angår Odense Lærerforenings regnskab, at
63 personer stemte, hvoraf 62 stemte ”For”, 0 personer stemte ”Imod”, 1 stemte ”Hverken for eller imod”. Konklusion: De
angivne % er korrekte.
For så vidt angår Særlig Fonds regnskab, viser kontrollen, at 62 personer stemte, hvoraf 62 stemte ”For”, 0 personer stemte
”Imod”, 0 stemte ”Hverken for eller imod”. Konklusion: De angivne % er korrekte.

5.

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

6.

Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter jf. vedtægternes § 16

Forslag til frikøb og forslag til ydelser blev fremlagt af kasserer, Mikkel Schäfer, og da der ikke var bemærkninger fra generalforsamlingen, blev de sat til afstemning. Her var 97 % af de afgivne stemmer
”For”, 0 % ”Imod” og 3 % ”Hverken for eller imod”
Forslagene var dermed vedtaget.
Efterfølgende kontrol af elektronisk genereret afstemningsrapport viser, at 63 personer stemte, hvoraf 61 stemte ”For”, 0 personer stemte ”Imod”, 2 stemte ”Hverken for eller imod”. Konklusion: De angivne % er korrekte.

7.

Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent

Budget for OLF og Særlig fond blev forelagt af kasserer Mikkel Schäfer.
Da der kun var et forslag til kredskontingent, var dette dermed vedtaget.
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8.

Eventuelt

Ingen bad om ordet.
Dirigenten afsluttede derfor den formelle del af generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten for en vellykket ledelse af generalforsamlingen.
Formanden fik det afsluttende ord og takkede medlemmerne for en god generalforsamling.

Vedr. antallet af deltagere: En efterfølgende opgørelse af teknikernes log viser, at 68 medlemmer har været logget ind på generalforsamlingen.

Referent: Claus Holm Thomsen

For beslutningsreferat den: Odense den 25. marts 2021

Anders Sund Pedersen, dirigent

Claus Holm Thomsen, referent
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