Generalforsamling
Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF
Hotel Christiansminde
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg
Torsdag d. 15. september
Dagsorden ifølge vedtægterne: :
1. Valg af dirigent
Thomas Thomsen, Favrskov Gymnasium blev valgt
2. Valg af sekretær
Sine C. Jensen blev valgt
3. Forelæggelse af formandens beretning + drøftelse

Formanden Signe Elise Bro fremlagde bestyrelsens beretning herunder en orientering om økonomi.
Hele beretningens ordlyd bliver trykt i Religion nr. 4 2016.
Drøftelse:
Bestyrelsen blev opfordret til at lave et kursus til Kina og set i lyset af
kursussituationen/sparerunder mm., blev det foreslået at det kan foregå med ”semi-bindende
forhåndstilkendegivelser”. Desuden efterspørges et Lutherkursus i reformationsåret 2017 [Systime
har et!] evt. i samspil med historielærerforeningen.
Bestyrelsen blev spurgt til lærerplansændringer hvor Signe sidder med i udvalget for stx og hf-e
og Kirsten sidder med i KS-udvalget. Det er begrænset hvad der kan fortælles pga. tavshedspligt.
Der bliver orienteringsmøder i december (på Sjælland og i Jylland), som Undervisningsministeriet
indkalder til og afholder. Der bliver afholdt FIP kurser bliver i foråret (som foreningen muligvis
bliver inddraget i). Signe opfordrer medlemmerne til at komme med ønsker til
læreplansændringer til hende og Kirsten.
Der udtrykkes bekymring omkring tværfaglighed i forhold til den enkeltfaglige eksamen i KS.
Bestyrelsen vil forsøge at lave den mindst ringe løsning. Problemstillingen er den samme for NF.
Det skal huskes at der i forligsteksten er der tale om indførelse af årskarakterer.

Formandens beretning blev godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent for de kommende 2 år

Kassererens forslag om uændret kontingent blev vedtaget:
Fuldt medlemskab:
kr. 420
Pædagogikumkandidater og pensionister:
kr. 210
Abonnementer:
kr. 300
Enkeltnumre:
kr. 100
5. Valg af revisorer for det igangværende og det kommende regnskabsår

De to nuværende revisorer Elisabeth Faber og Trine Ryhave blev genvalgt.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Der var ingen forslag stillet fra bestyrelsen eller medlemmer
7. Valg af en valgkomité på mindst 2 medlemmer for perioden indtil næste ordinære
generalforsamling til at lede bestyrelsesvalget
Gunnar Lundsgaard og Elisabeth Faber blev valgt
8. Opstilling af kandidater til bestyrelsesvalget:

Nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg:
Signe Elise Bro, Viborg Katedralskole
Sine Camilla Jensen, Høje Taastrup Gymnasium
Desuden opstiller:
Ann-Louise Ljungcrantz, Christianshavns Gymnasium
Thomas Thomsen, Favrskov Gymnasium
Ulla Loumand, VUC Nordjylland
9. Eventuelt
Der var intet til programmet

