
Odense Lærerforening 21. marts 2022 
Generalforsamling D2022-132297 
 
  
      

Ordinær generalforsamling fredag den 18. marts 2022  
 
Beslutningsreferat  
 
Der var 292 indskrevne til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent 

 
Charlotte Holm foreslog Anders Sund Pedersen som generalforsamlingens dirigent. Der var ikke andre for-
slag, og Anders Sund Pedersen blev valgt. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutnings-
dygtig, og at dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten omtalte forskellige praktiske 
forhold vedrørende afviklingen af generalforsamlingen. 
 
 
 

2. Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere 

 
Dirigenten forelagde styrelsens forslag til forretningsorden. Ingen ønskede ordet, hvorefter forretningsorde-
nen blev enstemmigt vedtaget. Herefter blev de foreslåede stemmetællere godkendt:  
 
Bo Tryggedsson (ledende stemmetæller), samt 
 
Henrik Vorager 
Jeanette Lunde Borg 
Kalle Ringsmose Andersen 
Kamilla Jelsing 
Karin Bredager Nielsen  
Katja Kok 
Lene Mygenfordt 
Lise Kølner Pedersen 
 

Liselotte Friis 
Mads Lunde 
Malene Fridén  
Maria Devantier  
Mette Lund Kieler  
Morten Væver Andersen  
Morten Nedergaard 
Palle Møller Jørgensen 
 

 
  
 

3. Formandens beretning 

 
Foreningens formand, Charlotte Holm, fremlagde sin mundtlige beretning. 
 
Dirigenten fremlagde herefter styrelsens forslag til opdeling af debatten i fire dele:  
• Faglige forhold 
• Arbejdsmiljø 
• Skolepolitik og pædagogik 
• Foreningen, organisationen og andet.  
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Herefter gik generalforsamlingen over til debat. 
 
Faglige forhold: 2 personer tog ordet under denne del. 
 



Arbejdsmiljø: 1 person tog ordet under denne del. 
 
Skolepolitik og pædagogik: 2 person tog ordet under denne del. 
 
Foreningen, organisationen og andet: 5 personer tog ordet under denne del. 
 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget, idet kun en enkelt undlod at stemme. 
 
 

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. Foreningens kritiske revisorer har tillige gennemgået 
regnskaberne og har ikke fundet anledning til bemærkninger.   

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskaberne. 
 
Begge regnskaber blev enstemmigt godkendt. 
 
 

5. Indkomne forslag 

 

Dirigenten redegjorde for, at der var indkommet et forslag til vedtægtsændring, og han redegjorde for de særlige 

afstemningsregler vedr. vedtægtsændringer.  

Styrelsen havde fremsat forslaget til vedtægtsændring, som blev fremlagt af næstformand Dennis Vikkelsø: Dennis 

Vikkelsø forklarede, at hensigten med styrelsens forslag ikke var at spare penge, men at man ville igangsætte en 

inddragende proces med henblik på at beslutte, hvad der skulle være i stedet for generalforsamlingerne i de ulige 

år.  

Forslaget lød: 

§ 12.  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i lige år. Der indkaldes med 3 ugers varsel ved opslag på skolerne gen-

nem TR på DLF InSite samt meddelelse på www.odenselaererforening.dk og www.folkeskolen.dk  

Lige år 

På den ordinære generalforsamling i februar/marts måned i alle lige år anvendes den i § 13 fastsatte dagsorden. Der foreta-

ges – efter hovedstyrelsens retningslinjer for valg af kongresdelegerede – valg til Danmarks Lærerforenings kongres og 

kredsstyrelsen, jf. § 8.  

Ulige år  

På den ordinære generalforsamling i februar/marts måned i ulige år aflægges beretning, ligesom reviderede regnskaber og 

forslag til kontingent forelægges til godkendelse.  

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslut-

ningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.  

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog §§ 25 og 26. Skriftlig afstemning foretages, når mindst 5 medlem-

mer begærer det.  

Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Der kan ikke 

stemmes per fuldmagt eller brev. 

§ 13.  

Bestemmelser vedr. dagsordenen til de ordinære generalforsamlinger.  

 

http://www.folkeskolen.dk/


a. På den ordinære generalforsamling i lige år skal følgende punkter findes på dagsordenen:  

1. Valg af dirigent  

2. Godkendelse af forretningsorden   

3. Formandens beretning  

4. Regnskab  

5. Indkomne forslag  

6. Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter (jf. § 16).  

7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent  

8. Valg i henhold til §§ 7, 8 og 9  

9. Eventuelt  

b. På den ordinære generalforsamling i ulige år aflægges beretning, ligesom reviderede regnskaber og forslag til kontin-

gent forelægges til godkendelse 

Konsekvensrettelse: 

§ 5.  

Kontingent til Odense Lærerforening fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling for perioden 1. april til efterfølgen-

de 31. marts det efterfølgende lige år. 

 

Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til forslaget.  

En enkelt havde bemærkninger. 

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget. 

 
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 blev vedtaget. 
 
 

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. 
 
 

8. Valg i henhold til § 7, 8 og 9 

 
Pkt. Valg af formand 
Charlotte Holm genopstillede som formand. Der var ingen andre kandidater, og dirigenten konstaterede, at 
Charlotte Holm dermed var valgt. 
 
Pkt. Valg af næstformand 
Dennis Vikkelsø genopstillede som næstformand. Der var ikke andre kandidater, og dirigenten konstaterede, 
at Dennis Vikkelsø dermed var valgt.  
 
Pkt. Valg til styrelse 
Følgende blev valgt til styrelsen med anførte stemmetal: 
Jan Andersen 643 stemmer 
Heidie Clara Fredensborg 542 stemmer 
Maria Persson 531 stemmer 
Ida Nordendorf Knudsen 525 stemmer 
Niels Munkholm 440 stemmer 
Henrik Oxholm 420 stemmer 
Karen Heide-Jørgensen 333 stemmer 
 



Følgende blev valgt til suppleanter til styrelsen i den anførte rækkefølge: 
 
Martin Vedkiær 329 stemmer 
Anette Vestergaard Madsen 274 stemmer 
Nirmin Hamad 260 stemmer 
Anette Essler Helmer 260 stemmer 
Jonas Callesen 128 stemmer 
 
Pkt. Valg af kongresdelegerede 
I overensstemmelse med vedtægterne blev kongresdelegerede valgt samtidig med ovenstående valg. Formand 
og næstformand er således automatisk kongresdelegerede. Charlotte Holm er imidlertid automatisk kongres-
delegeret som hovedstyrelsesmedlem, hvorved de øvrige syv styrelsesmedlemmer blev kongresdelegerede. 
Suppleanterne til styrelsen er tillige suppleanter for kongresdelegerede i den rækkefølge suppleanterne blev 
valgt.  
 
Pkt. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
Lone Sinnbeck og Anne-Lene Storm blev valgt som interne revisorer uden modkandidater. 
 
Ruth Asmussen blev valgt som første revisorsuppleant, og Rune Møller blev valgt som anden revisorsupple-
ant uden modkandidater. 
 
 

9. Eventuelt 

 
Enkelte tog ordet. 
 
Formanden takkede afgåede styrelsesmedlemmer for indsatsen og dirigenten for en vellykket ledelse af gene-
ralforsamlingen. 
 
Dirigenten afsluttede den formelle del af generalforsamlingen. 
 
Formanden fik det afsluttende ord og takkede medlemmerne for en god generalforsamling. 
 
 
 

Referent: Claus Holm Thomsen 
 
 
 

For beslutningsreferat: 29. marts 2022 
 
 

   
 

Anders Sund Pedersen, dirigent 
  

Claus Holm Thomsen, referent 
 

 

 

 

 
 


