
Endelig dagsorden 22. marts 2018 
Skolelederforeningens ordinære repræsentantskabsmøde 

 
 

 
Tid 

 

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 10.00 til kl. ca. 16.00 
 

 
Sted    

 

Huset Middelfart 

Hindsgavl Allé 2 

5500 Middelfart 

 
OBS: Oprindeligt var Hotel Park blevet booket til repræsentantskabs-
mødet, men grundet byggeproblemer på Hotel Park er vi blevet nødt til at 
flytte mødet til Huset Middelfart.  
Af samme årsag er det muligt at tilmelde sig bustransport til/fra Middelfart 
Station og Huset Middelfart – se nærmere i link om tilmelding.  

 
Bemærk    

 

Frokost fra kl. 12.15-13.00.  

Efter det ordinære repræsentantskabsmøde er der formandsmøde med tre punkter: 

A) Ledelseskommissionen; B) OK18 og C) Afrunding, se sidst i dette papir.   
 
DAGSORDEN  

 

 
REFERAT 

 
1. Velkomst og valg af dirigent 

Hovedbestyrelsen foreslår John Vagn Nielsen, politisk sekretær i 
Finansforbundet, som dirigent. 

 

 
 

 
2. Vedtagelse af forretningsorden for mødet 

Hovedbestyrelsens forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag 1. 
 

 

 
3. Beretning  

Drøftelse af centrale politikområder  
Den skriftlige beretning er vedlagt som bilag 2.  
 

 

 
4. Godkendelse af regnskab  

Årsrapport for 2017 med resultatopgørelse og balance er vedlagt som 
bilag 3.  
 
Skriftlige kommentarer til årsrapporten er vedlagt som bilag 4.  
 
Til orientering vedlægges endvidere regnskab for årsmøde 2017, se bilag   
 bilag 5. 

 

 

 
5. Indkomne forslag  

Der er ikke indkommet forslag, inden deadline den 8. februar 2018.  
 

 



 
6. Orientering om budget samt fastsættelse af ydelser til 

hovedbestyrelsesmedlemmer (A),  
fastsættelse af midler til lokalafdelinger (B) og  
fastsættelse af kontingent (C)  
 
Hovedbestyrelsens forslag til foreløbigt budget 2019 vedlægges til 
orientering som bilag 6.  
 
Endvidere vedlægges til orientering foreningens økonomiske femårs-
budgetplan, se bilag 7.   
 
 
A) Fastsættelse af ydelser til hovedbestyrelsesmedlemmer, jf. § 9, 

stk. 3.  
 

Hovedbestyrelsen foreslår følgende ydelser:  
- samme ydelser til alm. hovebestyrelsesmedlemmer i 2019 

som i 2018, dermed kan hvert hovedbestyrelsesmedlem selv 
vælge mellem frikøbsmodel med mindre honorar eller honorar-
model uden frikøb men med et større honorar (jf. 
repræsentantskabsbeslutningen pr. 1. nov.2017)   

- samme ydelser i 2019 som i 2018 til formand og 
næstformand i den lukkede gruppe (jf. repræsentantskabsbeslutningen 

pr. 1. nov.2017)    
- såfremt formand og/eller næstformand ikke er i den lukkede 

gruppe foreslår hovedbestyrelsen samme ydelser i 2019 som i 
2018 (jf. repræsentantskabsbeslutningen pr. 1. nov.2017), dog med en 
regulering ift. den kommunale lønudvikling i 2019.  

 
Til ORIENTERING:  
REPRÆSENTANTSKABSBESLUTNINGEN PR. 1. NOV. 2017 
På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 1. november 2017 blev 
der truffet beslutning om hovedbestyrelsens ydelser for 20181, jf. 
nedenstående ramme, hvor det enkelte hovedbestyrelsesmedlem kan vælge 
ud fra følgende to ydelses-modeller:   
 
i. Der søges om frikøb (dog uden pensionsalder-optjening for kommunale 

tjenestemænd – her vil Skolelederforeningen indbetale 22 % til en 
supplerende pensionsordning). Foreningen vil dermed pr. regning og via 
dokumentation (lønseddel) betale kommunen for de 20 pct. frikøb og 
pension (for overenskomstansatte og tjenestemænd i den lukkede 
gruppe). Herudover kommer et honorar for at sidde i Hovedbestyrelsen. 
Det er et ikke pensionsgivende honorar (ureguleret aktuelt niveau) på kr. 
2.600,- pr. måned (kr. 31.200 årligt).  

 
ii. Såfremt HB-medlemmer ikke ønsker frikøb, kan HB-medlemmet fremfor 

frikøb inkl. pension få udbetalt et større honorar. HB-medlemmet indgår 
dermed en aftale med Skolelederforeningen om udbetaling af et særligt 
månedligt ikke pensionsgivende honorar (ureguleret aktuelt niveau) på kr. 
6.000,- (årligt kr. 72.000) og takker dermed nej til frikøb og yderligere 
honorar. 

 
 

 

                                            
1 Hovedbestyrelsen ydelser følger et skoleår – det er dermed fra august 2018.  



 
 

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 1. november 2017 blev 
der endvidere truffet beslutning om ydelser til formand og næstformand ift. 
20182, jf. nedenfor: 

 

 Det er et ønske om fortsat at have et formandskab, som er 100 % frikøbt. 
 

 Er formand og/eller næstformand tjenestemand i den lukkede gruppe, 
fortsætter vilkår som hidtidigt, jf. beslutning 2016 og idet tjenestemænd i 
den lukkede gruppe kan søge tjenestefrihed på statens regler.  
Det betyder, at formanden fultidsfrikøbes og aflønnes på løntrin 53 med 
et tillæg svarende til hovedstyrelsens omkostningstillæg. Næstformanden 
fuldtidsfrikøbes ligeledes og aflønnes på løntrin 52 i det kommunale 
system.   

 

 Er formand og/eller næstformand derimod ikke tjenestemænd i den 
lukkede gruppe søges fremadrettet (gældende efter valget 2018) frikøb 
uden løn, men med tilbagegangsret til en stilling i kommunen. Såfremt 
formand og/eller næstformand frikøbes uden løn, honoreres 
formandskabet fremadrettet (gældende efter valget 2018) med et 
lønniveau som afspejler en højtlønnet kontraktansat skoleleder – hvilket 
betyder, at formanden aflønnes med en månedsløn på 63.000 kr. tillagt 
en pension på 17,3%. Dertil modtager formanden endvidere et tillæg 
svarende til hovedstyrelsens omkostningstillæg og ferietillæg.  
Næstformanden aflønnes med en månedsløn på 59.000 kr. tillagt en 
pension på 17,3%  

 
 
B) Fastsættelse af midler til de lokale afdelinger, jf. § 6 stk. 8 og 

§6A stk. 11 
Hovedbestyrelsen foreslår, uændrede kriterier for tildeling af 
midler til lokale afdelinger i 2019 som i 2018.  

 
TIL ORIENTERING: BESLUTNING OM LOKALE MIDLER IFT. 2018 
På det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. marts 2017 blev midler til 
de lokale afdelinger for 2018 fastsat.  
Et grundbeløb på kr. 9.000,- pr. faglig klub/lokal forening blev besluttet samt 
kr. 535,- pr. medlem. Dertil blev det besluttet, at små klubber/lokale 
foreninger via skriftlig ansøgning kan søge ekstra midler.    

 
 
C) Fastsættelse af kontingent, jf. § 5, stk. 5 

Hovedbestyrelsen foreslår, at kontingent for 2019 er uændret ift. 
2018, derved fastholdes kontingent på kr. 612 for almindeligt 
betalende medlemmer. 

 
TIL ORIENTERING: BESLUTNING OM KONTINGENT IFT. 2018 
På det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. marts 2017 blev 
kontingent med en pristalsregulering på 2,3 pct. for 2018 besluttet. Dermed 
er kontingent for almindeligt betalende medlemmer i 2018 pr. måned kr. 
612,-  

  
 
 

                                            
2 Formandskabets ydelser følger et skoleår – det er dermed fra august 2018.   



 
7. Valg jf. § 9 og §8, stk. 6 

I forhold til præsentation af kandidater henvises til hovedbestyrelses 
beslutning som er blevet fremlagt i Plenum nr. 1, januar 2018 samt på 
foreningernes hjemmeside. Kandidater på valg har haft mulighed for at  
blive præsenteret i Plenum og har haft mulighed for at få optaget en 
valgvideo.  
Under dagsordenspunktet ”Valg” har kandidater ikke mulighed for at 
præsentere sig, dog undtaget kandidater til formands- og 
næstformandsposten, som har 5 min. præsentation.  
 
Alle erhvervsaktive medlemmer af foreningen er berettiget til at stille op til 
nedenstående valg helt frem til valghandlingen. Ved dagsordenens 
udsendelse var der kendskab til følgende kandidater, se nedenfor: 
 
A) Formand, 3 årig valgperiode. 

Pr. kandidat er der afsat op til 5. min. valgtale.  
Claus Hjortdal (Morsø) har tilkendegivet, at han genopstiller til valget 
som formand.  
 

B) Næstformand, 3 årig valgperiode. 
Pr. kandidat er der afsat op til 5. min. valgtale.  
Dorte Andreas (Odense) har tilkendegivet, at hun genopstiller til 
valget som næstformand.  
 

C) Seks hovedbestyrelsesmedlemmer, 2 årig valgperiode.  
Følgende har tilkendegivet, at de genopstiller til valget som 
hovedbestyrelsesmedlem:  

 Dan Christensen (Nordfyn) 

 Lars Aaberg (København) 

 Lene Burchardt Jensen (Aalborg)  

 Peter Hansen (Rebild) 

 Peter Nellemann (Randers)  
 

D) To suppleanter til hovedbestyrelsen, 2 årig valgperiode.   
 

E) To revisorer, 2 årig valgperiode.   
 
F) En revisorsuppleant, 2 årig valgperiode.   

 

 

 
8. Eventuelt og afrunding af ordinært repræsentantskabsmøde 
 

 

 
 

FORMANDSMØDE  
A. Ledelseskommissionen  

Orientering og drøftelse  

 

B.  OK-18 
Orientering og drøftelse 

 

 
C. Afrunding og tak for i dag  

 

 


