
Referat af generalforsamling i Religionslærerforeningen  
Hotel Christiansminde, Svendborg 
29/9 2022, kl. 17.30-18.30 
 
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 + drøftelse 

Konstitueret Formand Kirsten Falkesgaard Slot (Svendborg Gymnasium) forelagde beretningen. 
Den samlede beretning vil blive trykt i Religion nr. 4 2022. 
 
Formandens beretning blev vedtaget. 

 
4. Kassererens fremlæggelse af regnskab for de seneste to år + drøftelse 

Kassereren Mads Rokkjær Hammer (Hf og VUC Fyn) fremlagde regnskaberne for 2020 og 2021, 
herunder skiftet udgifter til skiftet af administration fra Dansklærerforeningen til Dit Sekretariat. 
Egenkapitalen er på små kr. 150.000, hvilken bestyrelsen skønner at være fornuftigt - særligt set 
ift. det faldende medlemstal. Det faldende medlemstal er et resultat af oprydning i 
medlemsdatabasen, herunder administrative udmeldinger af passive medlemmer der ikke har 
betalt kontingent. Foreningen har et underskud på kr. 61.400 i 2021, og det er bl.a. fordi der ikke 
har været afholdt kurser.  
 
Ligeledes blev forventningerne til regnskab 2022 gennemgået. Pr. september 2022 er der 
underskud på de løbende udgifter, men vi forventer at generalforsamlingskurset gør, at året giver 
overskud. 
 
Kassererens fremlæggelse af regnskabet blev vedtaget. 

 
Drøftelse: 
Hvorfor har foreningen værdipapirer? 
Værdipapirerne skal bruges til støtte den fagdidaktiske udgivelse. Værdipapirerne er blevet købt 
for en del år siden (da bestyrelsen havde en anden sammensætning end nu) 
 
Har man overvejet at nedsætte udgifter til bladet ved at lade det udkomme digitalt?  
Formanden fortalte at bestyrelsen har haft drøftelse om dette så sent som i går. Ved sidste 
generalforsamling i 2020, var der overvældende flertal for at beholde bladet i papirformat. 
 
Medlemstallet er faldende, hvor stor en procentdel af religionslærerne er medlem?  
Der er ca. 200 religionslærere der ikke er medlemmer. Fagkonsulenten tilføjede at 
Religionslærerforeningen er en af de faglige foreninger der er flest organiserede lærere i. Vi 
opfordrer til at kolleger rundt om i landet melder sig ind (evt. genindmelder sig) 
 
Hvor stort er oplaget på bladet? 
Oplaget føler antallet af medlemmer. Det justeres løbende og vi har ikke et stort lager af blade 
liggende. 
 
Ville man evt. kunne tilkende om man kun ønsker bladet digitalt og/eller fysisk? 
- ønsket er noteret, bestyrelsen ser på mulighederne ved næste bestyrelsesmøde i januar 2023. 
 



 
5. Fastlæggelse af kontingent for de kommende to år 

Kassererens forslag om ændring af kontingent blev vedtaget:  
Fuldtidsansatte: fra 420,- til 450,-  
Reduceret pris: 210,- til 225,- 

 
6. Valg af revisorer for det igangværende og det kommende regnskabsår 

Bestyrelsen foreslår Midt Revision, Viborg. Bestyrelsens forslag blev vedtaget 
 
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 

Der er ikke modtaget forslag. 
 

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 (modtager genvalg) 
Sine Camilla Jensen (modtager genvalg)  
Lene Wittrup (modtager genvalg) 
 
Ny kandidat til opstilling til bestyrelsesvalg:  
Sanne Fournaise Loft (Københavns Åbne Gymnasium) 
Sanne præsenterede sig på generalforsamlingen. 
 
Formanden opfordrede øvrige interesserede i at henvende, dette skal ske senest tirsdag d. 1/11 
2022 for at blive opstillet. 
 

10. Eventuelt 
Ole Bjørn roste bestyrelsens arbejde ved en anderkendelse af hvor arbejdstungt det kan være at 
sidde i en faglig forening (- vi siger tak for de pæne ord☺) 


