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Åbningstider: 
Mandag 11-17 
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Holbæk Lærerkreds afholder generalforsamling 

med valg til ny kredsstyrelse 

 

torsdag den 31. marts 2016 kl. 17 på Isefjordskolen, Holbæk 

 

Du kan stille op til valget på generalforsamlingen 

 

På de næste par sider, kan du læse et kort valgoplæg 

fra de foreløbige kandidater: 

 

Jens Rohrberg, Jesper Nielsen, Betina Elmdam, 

Hans Junker, Hanne Kilt,  

Trine Bollhorn og Annette Volfing Højager 

Nyhedsbrev nr. 2—2016 

Særnummer om 

Generalforsamling 



Jens Rohrberg, formand 

Jeg genopstiller som formand for Holbæk Lærerkreds. Jeg vil i 

den følgende periode arbejde for følgende: Jeg vil arbejde for 

maximal indflydelse gennem kredsens og DLF`s strategi, hen i 

mod en lokal aftale samt at OK 15 overholdes. Arbejde for at 

sikre en hverdag der hænger sammen for vores medlemmer. 

Medlemmerne skal have en god information og medinddra-

gelse. Styrke TR i det vigtige arbejde. Kredsen skal fortsat stå 

for en sagsbehandling af stor kvalitet. 

Jesper Nielsen, næstformand og lærer Sofielundskolen 

Arbejdet for indflydelse har aldrig været sværere og vigtigere 

end nu. Det gælder alle forhold i lærerarbejdet - særligt ar-

bejdstiden og tid til forberedelsen. Vi skal påvirke med argu-

menter og vores syn på undervisningen—og forhåbentlig æn-

dre på politikernes holdninger undervejs. Vi skal fastholde og 

udvide de fremskridt vi tilkæmper os på de lokale forhold, 

uden at miste blikket for helheden. Det ønsker jeg fortsat at 

bidrage med. 

Betina Elmdam, kredskasserer og lærer Katrinedal skole 

De sidste to år har jeg sammen med kredsstyrelsen, fokuseret 

meget på hvordan vi kan fastholde vores serviceniveau over-

for vores medlemmer og vi har foretaget de nødvendige juste-

ringer. Det vil også fremadrettet være mit mål, at vi har øko-

nomi til alt det, der direkte vedrører medlemmerne fra vores 

sagsbehandler til lommekalender. 



Hans Juncker, lærer Skolen ved Tuse Næs 

Kvalitet i lærerarbejdet kræver bl.a. tilstrækkelig forberedel-

sestid til at møde velforberedt op til undervisningen og over-

blik over opgavernes samlede tidsmæssige omfang. Det har vi 

ikke for øjeblikket, og derfor vil jeg også i den kommende peri-

ode kæmpe for at sætte disse punkter på dagsordenen i mø-

det med skoleledere og kommune, hvor jeg sidder med ved 

bordet. 

Trine Bollhorn, lærer Sofielundskolen 

Jeg hedder Trine Bollhorn, er lærer på Sofielundskolen og har 

været med i Kredsstyrelsen i 4 år nu. Jeg genopstiller til Kreds-

styrelsen og som kongresdelegeret, fordi inklusionen stadig 

fylder i vores hverdag og det må være muligt at forbedre vo-

res arbejdsvilkår på trods af lov 409 og reform.  Jeg vil gerne 

være med til at arbejde for det og samtidig forsøge at liste lidt 

dannelse ind. 

Hanne Kilt, lærer Elverdamsskolen 

Jeg hedder Hanne Kilt, og jeg genopstiller til Kredsstyrelsen. 

Jeg har siddet i kredsstyrelsen siden august 15. Jeg er til hver-

dag lærer på afd. Ugerløse, en del af kommunens største sko-

le, nu med seks matrikler. Af mine mærkesager kan fremhæ-

ves vores arbejdsmiljø, både det fysiske, men især det psyki-

ske, som er under voldsomt pres. Integrationen hvordan kan 

vi lykkes med den. Hvordan kan vi gøre alle eleverne så gode, 

som de kan blive, med de arbejdsvilkår vi har? 



Annette Volfing Højager, lærer Isefjordsskolen 

Mit navn er Annette Volfing Højager. Jeg opstiller til 

kredsstyrelsen, fordi jeg gerne vil arbejde for bedre ar-

bejdsforhold for lærerne i Holbæk Lærerkreds. Arbejds-

tiden er presset; antallet af undervisningstimer og andre 

opgaver øges, inklusionen og skolesammenlægninger 

fylder. Dette er nogle af de emner jeg er meget optaget 

af.  Vi skal have fokus på alle udfordringer for lærerne og 

kæmpe for forbedringer af vores arbejdsmiljø. 

Tak til Tommy og Elin! 

Tommy Christiansen og  

Elin Mortensen har efter 

mange år i kredsstyrelsen 

valgt at stoppe. Vi vil gerne 

takke dem for deres mange-

årige virke i kredsstyrelsen 

og indsatsen i arbejdet for 

medlemmerne i Holbæk Læ-

rerkreds. 

En særlig tak skal lyde til Elin 

for at holde snor i  

arbejdsmiljøet og vores me-

get aktive pensionistgruppe! 

 



Foreløbig dagsorden 

1. Vedtagelse af forretningsorden 

2. Valg af 

 a) dirigent 

 b) referent 

 c) stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Indkomne forslag 

5. Regnskaber 

 a) kredskassen 

 b) kredsfonden 

 c) særlig fond 

6. Budget og fastsættelse af kontingent 

7. Valg af kredsstyrelse 

8. Valg af revisorer 

9. Eventuelt 

Punkter til dagsordenen 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

skriftligt være formanden i hænde senest mandag den 21. 

marts 2016. Da generalforsamlingen helt ekstraordinært lig-

ger efter påske, opfordrer vi til, at alle forslag er formanden i 

hænde senest onsdag den 16. marts, så vi kan udsende en 

forventet endelig dagsorden inden påskeferien. 

Tilmelding til spisning senest den 15. marts hos TR 

Der vil være kaffe og kage fra kl. 16.30. 

Kl. 18.30 – 19.00 bliver der en spisepause, hvor vi serverer et 

let måltid. Af hensyn til madbestillingen, vil vi gerne have et 

deltagerantal, så tilmeld dig til din tillidsrepræsentant/

kredskontoret senest tirsdag den 15. marts.  

Du er også velkommen uden tilmelding, men ved du, at du 

kommer, vil det være en stor hjælp for os også at vide det. 
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