Referat af ordinær generalforsamling for Erhvervsskolelederne i DJØF

Onsdag den 18. april 2018
Nyborg strand, Østerøvej 2, Nyborg

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.
Der var i alt 27 fremmødte, med fuldmagter var der i alt repræsenteret 36
stemmeberettigede.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet,
er beslutningsdygtig og kan lovligt afholdes. Der vælges to stemmetællere i tilfælde af
afstemninger.
2. Valg referent. Bestyrelsen foreslår Gitte Rye Larsen. AATG.
3. Bestyrelsens beretning:
Formanden fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning med særligt fokus på:
Forhandlingsretten. Forhandlingsretten har været et særligt tema i denne periode, idet
forhandlingsretten har lagt hos CO-10/TAT. Der er nu ved at være hul i gennem over for
Moderniseringsstyrelsen. Lige nu er det OK18 som forhindrer at processen kan fortsætte.
Skoler, som har andre uddannelser end erhvervsuddannelser bliver ikke opfattet som
erhvervsskoler og derfor er forhandlingsretten ikke fastlagt. Eid har gennem DJØF rettet
fælles henvendelse til Moderniseringsstyrelsen fra DEG og DJØF.
Synlighed over for medlemmerne. Der er 407 erhvervsskoleledere fra
uddannelsesinstitutioner organiseret i DJØF, hvoraf 297 er medlemmer af Eid. Der er
udarbejdet en ny webside for foreningen og der bliver inviteret til en konference i efteråret
kun for ledere i uddannelsesinstitutioner for at forbedre DJØF’s indsats på området. Der
har været arbejdet med at modernisere lønaftaler og indplacering af lønrammer.
Der har været en del tunge medlemssager hvor DJØF’s jurister og eksperter har været
god sparringspartner og bidraget med særdeles professionel hjælp.
Medlemsaktiviteter. Der har været afholdt en bestyrelseskonference i efteråret med god
tilslutning fra både nye og erfarne ledere. Formålet var at fortsætte det gennemførte
strategiarbejde, hvor hovedvægten har været lagt på tre ting: Løn til øverste leder, Løn til
øvrige ledere og endelig karriereudvikling og guide for alle ledere. Både til nye ledere og til
mere erfarne ledere.

Det internationale arbejde. Vi har indtil nu været tilmeldt European network of Boards.
Jens Porsgaard er bestyrelsens repræsentant. I ESHA (European School Heads
Association) har fokus været på løn- og arbejdsvilkår. I NSF (Nordisk skoleleder forum), har
det nordiske arbejde udviklet sig til et meget tættere samarbejde om såvel løn og
arbejdsvilkår som mere generelle skolepolitiske emner.
Forsikringer. FTF-A’s gruppelivsforsikring er stadig aktiv for medlemmerne.
Helbreds/sundhedsforsikring, her er tilbagemeldingerne er positive, mange sætter pris på
muligheden for en sundhedsforsikring.
Foreningen fremadrettet. Det er nu vedtaget, at foreningen fremadrettet skal arbejde med
det politiske niveau og DJØF varetager de faglige sager. Derfor er det naturligt at
foreningens formand trækker sig tilbage og der ikke længere er ansat en fuldtidsformand.
Vi har igennem de sidste 4 år haft et fremragende samarbejde med DJØF, og vi er helt
trygge ved, at DJØF overtager det faglige arbejde for vores medlemmer. I den forbindelse
er der er fastsat en række moderniserings initiativer, samt at der fortsat skal arbejdes for en
fælles lederaftale og for flere medlemmer, da vi står stærkere i kampen for
forhandlingsretten.
Spørgsmål, kommentarer, til beretningen:
Dan Holt Højgaard beder formanden præcisere, hvor utilfredse vi er med musketéreden,
som har betydning for vores deltagelse i OK18. Dette er mod vores (foreningens
medlemmernes) interesser. Jens Porsgaard bekræfter, at foreningen har italesat
utilfredsheden over for DJØF.
Bestyrelsens beretning tages til efterretning og godkendt.
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
Kassereren fremlægger årsregnskabet. Kasseren henviser til årsrapporten og revisorens
bemærkninger. I fremlæggelsen henvises der til posten lønomkostninger, posten
indeholder formandens løn, som vil belaste regnskabet for sidste gang.
Omsætningsaktiviteter: her henvises til gruppelivsforsikring som ikke er udbetalt.
Spørgsmål, kommentarer: der er ingen spørgsmål eller kommentarer
Årsregnskabet godkendes enstemmigt.
5. Handlingsplan for foreningens virke i det kommende år.
Næstformanden Lars Bregnehøj fremlægger handlingsplanen med fokus på følgende
indsatsområder:
•

Forhandlingsretten er stadig ikke på plads og det er derfor den primære opgave
i den kommende tid.

•

•
•
•

Lønindplacering, her er der især fokus på skiftet af lønrammerne i de blandede
uddannelsesinstitutioner. Der henvises igen til det uretfærdige i indplaceringen
af ledere og chefer i lønrammerne, sammenlignet med andre uddannelsestyper.
(jf. STX, professions osv.).
Modernisering af foreningens vedtægter herunder en mere politisk skarp
formålsparagraf.
Styrkelse af den politiske indflydelse i hoved DJØF. Herunder et ønske om at få
en plads i bestyrelsen for offentlige ledere.
Medlemstallet skal op og der skal intensiveres indsats for at få relevante grupper
til at skifte til foreningen. Styrkelse af dialog og kommunikation med medlemmer.

Til slut runder næstformanden af med at pointere: Formandsskabet får en anderledes
rolle. Vi skal agere mere politisk.
Der er ingen spørgsmål eller kommentarer til handlingsplanen.
6. Indkomne forslag. Der er indkommet et rettidigt forslag:
• Forslag om vederlag af formand og næstformand, forslaget er fremsendt til alle
medlemmer. Årligt vederlag af 100.000 kr. til formand og 50.000 kr. til næstformand.
Der begæres ikke skriftlig afstemning. Forslaget er vedtaget ved håndsoprækning.

7. Budget, samt fastsættelse af kontingent for 2018 og 2019.
Budgettet blev fremlagt af kasseren. Budgettet er fremskrevet for 3 år. der er fald i
udgifterne til personale (formandens løn), samt rejser. En del af rejseaktiviteten omlægges
til DJØF, jf. faglige spørgsmål.
Der er ingen bemærkninger.
Budgettet for 2018 og 2019, samt kontingentets størrelse blev godkendt.

8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter i hver valggruppe. Der holdes
en pause, hvor de fremmødte deler sig i de to valggrupper: 1. Øvrige ledere 2.
Direktører.
Herefter meddeler valggrupperne valget af de to gange 4 bestyrelsesmedlemmer og to
suppleanter
Valggruppe 1. Øvrige ledere:
Dan Holt Højgaard (genvalg)
Merete Brøgger Thorsen (nyvalg)

Jens Porsgaard (genvalg)
Gitte Rye Larsen (genvalg)
Suppleanter:
Rasmus Frimodt (nyvalg)
Flemming Bornemann (nyvalg)
Valggruppe 2. Direktører
Michael Kaas Andersen (genvalg)
Finn Karlsen (genvalg)
Lars Bregnehøj (genvalg)
Allan Kortnum (nyvalg)
Suppleant:
Jens Gamauf (nyvalg)
Henrik Toft (nyvalg)
Herefter genoptages den fælles generalforsamling.
9. Valg af formand. Blandt de 8 valgte bestyrelsesmedlemmer vælges en formand. Lars
Bregnehøj vælges enstemmigt som ny formand. Den valggruppe der ikke har
formanden vælger blandt sine 4 valgte bestyrelsesmedlemmer foreningens
næstformand. Dan Holt Højgaard vælges enstemmigt som ny næstformand.
10. Valg af revisor. Jørgen Sloth og Ebbe Udengaard

11. Valg af revisor suppleanter. Henrik Toft og Per Søgaard Jørgensen
12. Eventuelt. Formanden takkede af efter 20 år. Der blev inviteret til afskedsreception d.
19. april. Formanden takkede herefter de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres
arbejde i bestyrelsen.

Nyborg d. 18. april 2018
Referent
Gitte Rye Larsen

