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Endelig dagsorden  21. marts 2019 
Skolelederforeningens ordinære repræsentantskabsmøde 

 
 

 
Tid 

 
Torsdag den 21. marts 2019, kl. 10.00 til ca. 15.00 
 

 
Sted    

 
DGI Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Århus 
 

 
Bemærk    

 
Der serveres frokost fra kl. 12.30-13.30.  

 

 
DAGSORDEN  

 

 
REFERAT 

 

1. Valg af dirigent 
Hovedbestyrelsen foreslår Peter Cort, forhandlingschef i Skolelederforeningen, 
som dirigent. 

 

 
 

 

2. Vedtagelse af forretningsorden for mødet 
Hovedbestyrelsens forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag 1. 
 

 

 

3. Godkendelse af beretning 
Den skriftlige beretning for 2018 er vedlagt som bilag 2.  
 

 

 

4. Godkendelse af regnskab 
Regnskab / Årsrapport 2018 er vedlagt som bilag 3.  
Skriftlige kommentarer ift. Årsrapporten fremgår af bilag 4.  
 
På repræsentantskabsmødet forefindes Årsrapport 2018 med hovedbestyrel-
sens og kritiske revisorers underskrifter. Desuden forefindes regnskab for Års-
mødet 2018.  
Årsrapport 2018 fra revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen I/S med de rele-
vante påtegninger fremlægges til gennemsyn på mødet.  
 

 

 

5. Indkomne forslag  
Ved fristens udløb den 7. februar 2019 var der ikke indkommet forslag til be-
handling på repræsentantskabets møde. 
 

 

 

6. Orientering om budget 2020, samt  
a) Fastsættelse af ydelser til hovedbestyrelsesmedlemmerne jf. § 9 

stk. 3. 
b) Fastsættelse af midler til de lokale afdelinger jf. § 6 stk. 8. 
c) Fastsættelse af kontingent jf. § 5, stk. 5.  
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Hovedbestyrelsens forslag til foreløbigt budget 2020 (hovedkonti) vedlægges til 
orientering som bilag 5 desuden vedlægges oplæg til budget-drøftelse som bi-
lag 6 
På baggrund at foreløbigt budget for 2020 ønsker hovedbestyrelsen, at repræ-
sentantskabet bliver orienteret samt drøfter foreningens økonomi.  
 
Hovedbestyrelsen indstiller følgende ift. ydelser til hovedbestyrelsen, lokale 
midler og kontingent:  
 

a) Hovedbestyrelsen foreslår, uændrede ydelser til hovedbestyrelsesmedlemmer i 
2020 i forhold til 2019 – dog foreslår hovedbestyrelsen en principiel drøftelse 
og på den baggrund en ændring ift. formandskabets ydelser.  
 
Dermed kan hvert hovedbestyrelsesmedlem forsat i 2020 selv vælge mellem fri-
købsmodel med mindre honorar eller honorar-model uden frikøb men med et 
større honorar.  
 

Skolelederforeningens hovedbestyrelse har drøftet den fremtidige aflønning af 
foreningens formandskab (formand og næstformand). Hovedbestyrelsen har sat 
følgende pejlemærker op, som hovedbestyrelsen forelægger repræsentantska-
bet til drøftelse og beslutning: 

1. Det skal være attraktivt for alle medlemmer af foreningen at lade sig vælge til 

et politisk mandat i foreningen. 

2. Formandens samlede aflønning skal mindst afspejle det lønniveau, som de hø-

jest lønnede kontraktansatte skoleledere har i kommunerne. 

3. Næstformandens løn udgør 90% af formandens samlede løn. 

4. At honorarer, der ydes som følge af valg til de politiske poster i Skolelederfor-

eningen tilfalder Skolelederforeningen.  

5. At der tillægges lønnen en pension på 17,3%. For tjenestemænd i den lukkede 

gruppe dog ikke for værdien af deres pensionsgiven løntrin 

Det indstilles derfor: 

• at formanden for Skolelederforeningen i repræsentantskabsperioden 2020 af-

lønnes med månedsløn på 71.600 kr. (ureguleret aktuelt niveau) 

• at næstformanden for Skolelederforeningen i repræsentantskabsperioden 2020 

aflønnes med månedsløn på 64.440 kr. (ureguleret aktuelt niveau). 

Økonomiske konsekvenser: Den foreslåede ordning medfører en aktuel merud-

gift årligt på 98.644,61 kr.  

 
b) Hovedbestyrelsen foreslår, uændrede kriterier for tildeling af midler til de lo-

kale afdelinger i 2020 ligesom i 2019.  
Dermed foreslås et grundbeløb på kr. 9.000,- pr. faglig klub/lokal forening samt 
kr. 535,- pr. medlem. Desuden forslås, at små klubber og lokale foreninger for-
sat via skriftlig ansøgning kan søge ekstra midler.  
 

c) Hovedbestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser i 2020 ligesom i 2019.  
Dermed foreslås at kontingent på kr. 612,- pr. måned for almindeligt betalende 
medlemmer fastholdes, ligesom øvrige kontingentsatser fastholdes.  
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7. Eventuelt og afrunding af repræsentantskabsmødet 
Særlig tak til tillidsvalgte som stopper i foreningens virke.   
 

 

 
 

Oplæg og efterfølgende dialog – Lederevaluering 
v. oplægsholder Caroline Grøn fra kronprins Frederiks Center for offentlig 
ledelse  
 
Kronprins Frederiks Center for offentlig ledelse er udpeget til at udvikle en ny 
model/et nyt værktøj til lederevaluering som primært skal bruges i staten. I for-
bindelse med dette arbejde ses værktøjer og metoder til lederevaluering i søm-
mende.  
 
I umiddelbar forlængelse af repræsentantskabsmødet vil centret for offentlig 
ledelse dele deres betragtninger om lederevaluering samt stille spørgsmål og 
åbne op for dialog.   
 
 

 

 


