Referat af generalforsamling i Religionslærerforeningen
Hotel Christiansminde, Svendborg
2/10 2020, kl. 8.30-9.30
Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent
Lis Sejrsen (Næstved Gymnasium og HF ) blev valgt som dirigent.
2. Valg af sekretær
Sine C. Jensen (Høje-Taastrup Gymnasium) blev valgt som sekretær.
3. Formandens beretning
Formanden Thomas Thomasen (Favrskov Gymnasium) forelagde beretningen. Den samlede
beretning vil blive trykt i Religion nr. 4 2020.
Formandens beretning blev vedtaget.
4. Kassererens fremlæggelse af regnskab
Kassereren Kirsten Falkesgaard Slot (Svendborg Gymnasium) fremlagde regnskaberne for 2018 og
2109, herunder skiftet af administration fra Dansklærerforeningen til Dit Sekretariat. Det blev
gjort ved at gennemgå med en række opmærksomhedspunkter; herunder færre medlemmer pga.
mangelfuld registrering af medlemmer og faldende annonceindtægter. Ligeledes blev
forventningerne til regnskab 2020 gennemgået, hvor vi forventer et underskud.
Kassererens fremlæggelse af regnskabet blev vedtaget.
Drøftelse:
Bestyrelsen fik spørgsmål om hvordan egenkapitalen var blevet så stor. Det er grundet mange års
små overskud på budgetterne og særligt fra kurser.
Bestyrelsen fik spørgsmål om hvilken bank der varetager foreningens penge. Det er Danske Bank.
Administrationsskiftet har været meget arbejdes krævende. Det kan diskuteres om foreningen af
etiske årsager skal skifte bank. Bestyrelsen skal i så tilfælde være opmærksomme på gebyrer der
kan komme i en ny bank og skal tage med i betragtningerne at Danske Banks forenings håndtering
er relativ effektiv. Et bankskifte kan stilles som forslag ved næste generalforsamling og bestyrelsen
vil diskutere det ved kommende møder.
Endelig drøftede generalforsamlingen hvordan pengene kan komme tilbage til medlemmerne.
Bestyrelsen vil gerne bruge penge på en fagdidaktisk udgivelse, hensigten er at den skal laves i
samarbejde med fagkonsulenten og de lærere der står for fagdidaktisk kursus. Den siddende
bestyrelse vil ikke bruge hele egenkapitalen på den udgivelse. Der blev gjort opmærksom på at
læsevejlederne har lavet en udgivelse og der kan indhentes erfaringer fra dem.
Generalforsamlingen støttede bestyrelsens forslag om at arbejde videre med en udgivelse og at en
del af foreningens formue kan anvendes til projektet
5. Fastlæggelse af kontingent for de kommende to å r
Kassererens forslag om uændret kontingent blev vedtaget: Kr. 420 for fuldt medlemskab
6. Valg af revisorer for det igangværende og det kommende regnskabsår
Bestyrelsen foreslog at få professionelle revisorer til at gennemgå regnskabet og takker Nina
Rasmussen og Sanna Høgh, begge Svendborg Gymnasium, for deres arbejde som revisorer.
Forslaget blev vedtaget.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

7.1. Bestyrelsen har stillet forslag om vedtægtsændring. En sproglig ændring i vedtægterne §6,
stk. 2 under den sjette pind: ”valgt som suppleanter er den med det derefter højeste
stemmetal” til ”valgt som suppleant er den med det derefter højeste stemmetal”.
Forslaget blev vedtaget
8. Valg af en valgkomité på et medlem (udenfor bestyrelsen) for perioden indtil næste ordinære
generalforsamling til at lede bestyrelsesvalget.
Tidligere bestyrelsesmedlem Birgit Andersen (Paderup Gymnasium) blev valgt.
9. Opstilling af kandidater til bestyrelsesvalget.
Ved indkaldelsen har følgende valgt at stille op til bestyrelsesvalg. Kandidaterne opføres i
alfabetisk orden:
Mads Rokkjær Hammer (opstiller til genvalg)
Sine Camilla Jensen (opstiller til genvalg)
Thomas Thomsen (opstiller til genvalg)
Lene Wittrup (opstiller til genvalg)
Formanden opfordrede øvrige interesserede i at henvende senest søndag d. 1/11 2020 for at blive
opstillet.
10. Eventuelt
Der var ikke noget til dette punkt.

