
    

                                                                                KALUNDBORG 
Hvidebæk den 01.02.18 

 

Referat af TR-valg onsdag den 21.03.18  kl. 15.00 Hvidebækskolen - Mu-
siklokalet 

 
Valg af TR for valgperioden 1. april 2018 - 31. marts 2020 
 

Alle skoleledere i Kalundborg kommune er stemmeberettigede, men kun medlem-
mer af skolelederforeningen er valgbare. 

Den valgte TR er født formand i lokalafdelingen og suppleanten er næstformand. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 

1. Valg af TR. Og suppleant 
Bjørn Mortensen genopstiller til TR 

David Elin genopstiller til suppl. 
 
Det er muligt at stille op på mødet, men det er også muligt inden endelig 

udsendelse af dagsorden, at angive at man opstiller, så kommer navnet på 
indkaldelsen. 

 
         Bjørn og David blev valgt uden kampvalg. 
 

Umiddelbart efter valget påbegyndes generalforsamlingen: 
Kun for medlemmer 

Dagsorden og referat af generalforsamling den 21. marts kl. 15.15 på 
Hvidebækskolen - musiklokalet. 
 

11 fremmødte medlemmer. 
 

Dagsorden og referat (referat skrevet i kursiv): 
 

1. Valg af dirigent: Bo Søndergaard blev valgt 

 
2. Formandens beretning: 

Formanden fremlagde hvad han og bestyrelsen har arbejdet med det sidste 
år. Hovedpunkterne var: 

- Samtaler med HR og personale, samt team løn. Der er drøftet løn-
ninger både vedr. skoleledere, viceskoleledere, afd.ledere, samt SFO 
ledere. Det har ikke resulteret i generelle lønstigninger, men enkelte 

har fået et løntillæg. 
- Kompetenceudvikling i Kalundborg Kommune. Skolelederforeningen 

har været med i drøftelser vedr. aflønning af personale der sendes på 
kompetenceudvikling. 
- Inklusionsstrategi, herunder evaluering af inklusionsstrategien, samt 

deltagelse i ad hoc udvalget der er nedsat i forbindelse med inklusions-
strategien. 

- Fraværsrapport. Skolelederforeningen deltager 
- Skolelederforeningens deltagelse i Aula. 
- Matrikelskoler; Gørlev-Sejerø, Løve-Ørslev, Hvidebækskolen-Rørby 
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Skole. 

- Ansættelse af ny direktør 
 

Årsberetningen blev godkendt og vedtaget. 
 

3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer    

Vagn Engell, Heidi Schønberg og Trine Hjortebjærg genopstiller. 
Det er muligt at stille op på mødet, men det er også muligt inden endelig 

udsendelse af dagsorden, at angive at man opstiller, så kommer navnet på 
indkaldelsen. 
 

Vagn Engell, Heidi Schønberg og Trine Hjortebjærg blev genvalgt. 
 

4. Budget - regnskab: Udleveret, gennemgået og godkendt. Det overvejes om 
der skal bruges økonomi på andre, eller flere aktiviteter fremadrettet. Be-
styrelsen arbejder videre med evt. ændring af aktiviteter og aktivitetsni-

veau. 
 

5. Indkomne forslag. 
Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest den 

12.marts 2018, sendes til bjmo@kalundborg.dk 
Ingen indkomne forslag 
 

6. Eventuelt: Intet at bemærke 
 

Tilmelding senest mandag 19. marts 2018 kl. 12.00 
til bjmo@kalundborg.dk 
 

     På bestyrelsens vegne 
     Bjørn Mortensen Fmd. 

 
16.15 - 18.00 
Kan være vi i stedet skal tale OK 18? 

 
Efter generalforsamling vil den afgående bestyrelse invitere til debat om resulta-

terne af den trivselsundersøgelse der blev foretaget i det sene efterår. 
Bilag udsendes, desuden kommer Vagn og Bjørn med oplæg til debatten. 
 

Debatten blev udskudt pga. udsigten til kommende konflikt. Der inviteres til debat 
efter en evt. endt konflikt.  

 
Vi drøftede OK 2018 i stedet. 
I tilfælde af konflikt, forventes det ikke at medlemmer af skolelederforeningen står 

med bannere på gader og stræder. I tilfælde af særlige arrangementer bliver der 
sendt informationer pr. mail. 

Formanden deltager i repræsentantskabsmøde i skolelederforeningen i morgen 
d.22/3 2018, hvor han forventer at få flere oplysninger.  

mailto:bjmo@kalundborg.dk

