Endelig dagsorden
1. Vedtagelse af forretningsorden
2. Valg af

Der indkaldes til

a) dirigent
b) referent

ordinær
generalforsamling
fredag den 9. marts 2018
kl. 16.00
på
Holbæk By Skole,
afd. Absalon

c) stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Debatforum, indkommet forslag - se bilag på næste side
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

Der vil være kaffe og kage fra kl. 15.45.
Kl. 18. bliver der en kort spisepause, hvor vi serverer et let måltid.
På kredsstyrelsens vegne
Jens Rohrberg
Kredsformand

Holbæk Lærerkreds
Østre Havnevej 3, 4300 Holbæk
59 43 81 03 | 052@dlf.org

Bilag til punkt 4—Debatforum
Forslag til vedtagelse:
Generalforsamlingen beder Kredsstyrelsen etablere et let tilgængeligt debatforum for medlemmer af Holbæk Lærerkreds, hvor
medlemmer på tværs af afdelinger og distrikter kan indgå i dialog
med hinanden og med Kredsstyrelsen.

ordinær
generalforsamling
fredag den 9. marts 2018
kl. 16.00

Et sådant debatforum bør etableres et sted, hvor mange lærere
færdes, digitalt, i deres hverdag,
Motivering af forslaget:

på

Jeg oplever alt for ofte at jeg, under hensyntagen til famlieliv og
en arbejdsuge på normalt 40 timer, må fravælge møder i Faglig
Klub.

Holbæk By Skole,
afd. Absalon

Jeg oplever at jeg ofte ikke kan genkende min egen arbejdshverdag i referaterne fra møderne i Faglig Klub, hvor kun et fåtal af
medlemmerne deltager.
Jeg ønsker, at vores dialog om vores arbejdsforhold - med hinanden og med vores valgte, kan bredes ud så den ikke kun foregår
mellem de få - men mellem de mange.
Faglig Klub og Nytårskur er hyggelige - men hovedparten af medlemmerne deltager ikke.
Jeg har desuden i april 2017 oplevet at blive bedt om ikke at kommentere kritisk på et indlæg på Kredsens Facebookside under
henvisning til at denne kun er til for information fra Kredsen og
ud. Med dette i hu, mener jeg således at der er behov for et alternativt forum.
Med venlig hilsen
Søren Meinert
Medlem

Holbæk Lærerkreds
Østre Havnevej 3, 4300 Holbæk
59 43 81 03 | 052@dlf.org

