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Endelig dagsorden 26. marts 2020 
Skolelederforeningens ordinære repræsentantskabsmøde 

 
26. februar 2020 

Kære medlem af Skolelederforeningens repræsentantskab. 
 
Hermed følger den endelige dagsorden til Skolelederforeningens ordinære repræsentantskabsmøde torsdag 
den 26. marts 2020 i Horsens.  Mødet holdes fra kl. 10.00 til ca. 16.00. Bemærk at såfremt du tilmelder dig 
mødet, og uden afbud udebliver fra mødet, bliver du afkrævet et gebyr på kr. 1.200,-.  
 
Vi ser frem til et godt møde.  
På vegne af hovedbestyrelsen  
 
Katrine Thomsen  
Sekretariatschef  

 

 

Tid 
 

Torsdag den 26. marts 2012, kl. 10.00 til ca. 16.00 

 

Sted 
 

Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens 

 

Bemærk 
 
Frokostpause omkring kl. 12.30-13.30. 
Efter det ordinære repræsentantskabsmøde er der orientering og drøftelse af OK21  

 

DAGSORDEN 
 

REFERAT 

 

1. Valg af dirigent 
Hovedbestyrelsen foreslår Helle Hjorth Bentz, afdelingschef i Fagbevægelsens 

Hovedorganisation, 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 2019 er vedlagt som bilag 2. 

 

 

4. Godkendelse af regnskab 

Regnskab / Årsrapport 2019 er vedlagt som bilag 3. 

Skriftlige kommentarer til Skolelederforeningens årsrapport fremgår af 
bilag 4. 

 

 

5. Indkomne forslag 

Ved fristens udløb den 13. februar 2020 var der indkommet et forslag 
til behandling på repræsentantskabets møde. Dette ene forslag er 
fremlagt af Hovedbestyrelsen.  
Forslaget vedrører vedtægtsændring og omhandler tidspunkt for 
afholdelse af repræsentantskabsmøde samt tidspunkt for valg. Bilag 
blev sendt ud sammen med den foreløbige dagsorden d. 24.01.20 – jf. 
bilag 5A-1 og bilag 5A-2.  
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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. 

 

Hovedbestyrelsens forslag til foreløbigt budget 2021 (hovedkonti) 
vedlægges til orientering som bilag 6.  

Foreløbigt budget 2021 baserer sig på en økonomiramme vedr. ydelser 
til hovedbestyrelse, lokale midler og kontingent, som er indstillet af 
hovedbestyrelsen – se nærmere nedenfor.  

 

Hovedbestyrelsen indstiller følgende ift. ydelser til hovedbestyrelsen, 
lokale midler og kontingent: 
 

Hovedbestyrelsen foreslår, uændrede ydelser til 
hovedbestyrelsesmedlemmer i 2021 i forhold til 2020:  

• er formandskabet tjenestemænd i den lukkede gruppe udgør honoraret for formanden løntrin 

53, og løntrin 52 for næstformanden. Honorar gøres pensionsgivende efter gældende regler.  

Er formand og/eller næstformand derimod ikke tjenestemænd i den lukkede gruppe søges 

om frikøb uden løn, men med tilbagegangsret til en stilling i kommunen. Såfremt formand 

og/eller næstformand frikøbes uden løn honoreres formandskabet således:   

o at formanden for Skolelederforeningen i 2021 aflønnes med en månedsløn på 71.600 kr. 

(ureguleret aktuelt niveau) samt at der tillægges en pension på 17,3 pct. For 

tjenestemænd i den lukkede gruppe dog ikke for værdien af deres pensionsgivne løntrin. 

o at næstformanden for Skolelederforeningen i repræsentantskabsperioden 2021 aflønnes 

med månedsløn på 64.440 kr. (ureguleret aktuelt niveau) samt at der tillægges en 

pension på 17,3 pct. For tjenestemænd i den lukkede gruppe dog ikke for værdien af 

deres pensionsgivne løntrin.  

• at hvert hovedbestyrelsesmedlem forsat i 2021 selv kan vælge mellem frikøbsmodel med 

mindre honorar (a) eller honorar-model (b) uden frikøb men med et større honorar.  

o a) frikøbsmodel: Skolelederforeningen ansøger de valgtes arbejdsgivere om frikøb (uden 

pensionsalder optjening for kommunale tjenestemænd – her vil sekretariatet indbetale 22 

% til en supplerende pensionsordning). Skolelederforeningen vil dermed pr. regning og 

via dokumentation (lønseddel) betale kommunen for de 20 pct. frikøb og pension (for 

overenskomstansatte 17,3 pct. og 19,8 pct. til medlemmer af 93-gruppen; og 

tjenestemænd i den lukkede gruppe vil få optjent pensionsalder i frikøbsperioden). 

Herudover ydes et honorar for at sidde i hovedbestyrelsen. Honorar er et ikke 

pensionsgivende honorar (ureguleret aktuelt niveau) på kr. 2.600,- pr. måned (kr. 31.200 

årligt).  

o b) frikøbsmodel: HB-medlemmet kan i stedet for 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).   

• at honorarer, der ydes som følge af valg til de politiske poster i Skolelederforeningen tilfalder 

Skolelederforeningen. Dog kan hovedbestyrelsen i konkrete ekstraordinære tilfælde tildeles 

yderligere honorar i forhold til ansvar samt ift. opgavens karakter og omfang.   

 

Hovedbestyrelsen foreslår, uændrede kriterier for tildeling af midler til 
de lokale afdelinger i 2021 ligesom i 2020. 
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 forsat via skriftlig ansøgning kan 
søge ekstra midler. 
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Hovedbestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser i 2021 ligesom i 
2020.  

Dermed foreslås at kontingent på kr. 612,- pr. måned for almindeligt betalende medlemmer 
fastholdes (heraf kr. 157 til DLF), ligesom øvrige kontingentsatser fastholdes 

 

 

7. Valg 

a) formand (er på valg 2021) 

b) næstformand (er på valg 2021)  

c) 6 hovedbestyrelsesmedlemmer  

I forhold til valg til hovedbestyrelsen:  

Det er rammesat, at hver kandidat til hovedbestyrelsen har 3 minutter til præsentation på 
repræsentantskabsmødet (præsentation sker i alfabetisk rækkefølge efter efternavn).  

Ifølge foreningens vedtægter §9, stk. 4: Alle erhvervsaktive medlemmer af 
Skolelederforeningen er valgbare til hovedbestyrelsen.  

Der kan opstilles kandidater både før repræsentantskabsmødet og på selve mødet. 
Kandidatforslag er kun gyldige, når kandidaten personligt på mødet eller ved skriftlig erklæring 
har erklæret sig villig til at modtage valg. Kandidatforslag, som er indsendt senest 4 uger før 
repræsentantskabsmødets afholdelse, påføres den endelige dagsorden. 

- Mogens Brag 

- Lotte La Cour 

- Marianne Kipker 

- Jan Lagoni 

- Maria Mygind 

- Peter Nellemann 

- Torben Møller Nielsen  

- Karen Rasmussen  

- Gia Schultz 

- Lars Aaberg  

 

d) 2 suppleanter til hovedbestyrelsen  

e) 2 revisorer 

f) 1 revisorsuppleant  

 
 

 

 

7. Eventuelt og afrunding af repræsentantskabsmødet 
 

 

OK21 – Orientering og drøftelse  
 

Efter det ordinære repræsentantskabsmøde er der orientering og drøftelse 
af OK21. 

 
 

 

 


