
Hovedpunkter fra DLFs kongres 1.-3. oktober 2019 

Valg af formand og næstformand 

Anders Bondo blev genvalgt som formand uden modkandidat. Der var kampvalg om næstformandsposten, 

hvor såvel den siddende næstformand, Dorte Lange, som hovedstyrelsesmedlem, Morten Refskov, stillede 

op. 

Det var tydeligt, at det var en meget splittet kongres i forhold til dette valg, hvilket kunne aflæses i 

stemmetallene. Dorte blev genvalgt med 163 stemmer, mens Morten fik 130. 

Der forestår nu et arbejde med at få samlet DLF i bestræbelserne på at stå stærkest muligt i fremtiden. 

 

Danmarks Lærerforenings Folkeskoleideal 

Efter 3 års arbejde – vi gør tingene grundigt i Danmarks Lærerforening – blev DLFs Folkeskoleideal vedtaget 

med overvældende flertal. 

Folkeskoleidealet er vores bud i 10 punkter i forhold til, hvad der skal være de bærende elementer i 

folkeskolen, og det er allerede blevet brugt og skal fremover bruges i argumentationen i forhold til bl.a. at 

italesætte værdien af lærernes professionelle dømmekraft. 

 

”Gearet til fremtiden” 

Danmarks Lærerforening har et vigtigt projekt, som handler om, hvordan vi som forening kan være gearet 

til fremtiden. 

Det er altid vigtigt at have fokus på, om vi gør tingene på den rigtige måde, og om vores indsatser rent 

faktisk er det, som medlemmerne efterspørger. Danmarks Lærerforenings overordnede økonomi er 

udfordret, fordi der i dag er færre lærerstillinger end tidligere. Det medfører et lavere medlemstal – vi har 

heldigvis stadig en tårnhøj medlemsprocent – hvilket igen medfører færre indtægter i form af færre 

kontingentkroner. 

Det skal der selvfølgelig handles på. Problemet omkring projekt ”gearet til fremtiden” er – set med vores 

øjne i kredsen – at det i for høj grad bliver til et økonomisk projekt (læs: hvordan klarer vi os i fremtiden 

med færre midler) end det bliver til: ”Hvad er det medlemmerne efterspørger – og hvordan kan vi så 

imødekomme det bedst muligt med den økonomi, der er til stede”. Derfor stillede 15 sjællandske kredse et 

ændringsforslag på kongressen, som netop fremhævede medlemsperspektivet som det bærende i, hvordan 

DLF bliver gearet til fremtiden. 

Jeg var på kredsenes vegne på talerstolen og redegøre for vores forslag, og der var en pæn opbakning til 

det i salen. Debatten druknede dog til dels i, at næstformandsvalget ikke havde et punkt på dagsordenen i 

sig selv, og derfor var dette punkt sidste chance for at komme med indlæg i næstformandsdebatten. 



Hovedstyrelsen holdt fast i deres økonomibaserede forslag, og vi holdt fast i vores medlemsbaserede 

forslag, men vi tabte desværre afstemningen – selv om vi fik nogle af vores pointer ind i den endelige 

vedtagelse. 

Der skal dog ikke herske tvivl om, at vores udgangspunkt i Holbæk Lærerkreds til enhver tid vil være jeres 

behov. Så må vi se, hvor langt økonomien rækker – i stedet for at tage den den anden vej rundt. 

 

Kredsgeneralforsamlinger fremadrettet 

Med overvældende flertal blev det vedtaget, at det fremover bliver op til kredsene at afgøre lokalt, om de 

ønsker at afvikle generalforsamling hvert år eller kun hvert andet år. 

Det bliver således også et punkt på vores generalforsamling til marts, hvor vi via vores vedtægter skal 

beslutte, hvordan praksis skal være mht. hyppigheden af generalforsamlinger. 

 


