Referat af generalforsamling i Religionslærerforeningen

Sted: Hotel Christiansminde, Svendborg
Tid og dato: 7. september 2018

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Niels Klærke Bislev fra Egaa Gymnasium blev valgt
2. Valg af sekretær
Sine C. Jensen fra Høje-Taastrup Gymnasium blev valg
3. Forelæggelse af formandens beretning + drøftelse
Signe Elise Bro fremlagde bestyrelsens beretning. Hele formandens beretning vil blive trykt i
Religion nr. 4 2018.
Drøftelse:
Der blev udtrykt klart ønske om KS-kurser på et ”KS-venligt tidspunkt” – idet kurset Sandheden om
Mellemøsten ligger i den kommende eksamensperiode. Foreningen er medarrangør, men det er
FALS der er hovedarrangør, og de har en tradition for stort kursus dér, hvilket stammer tiden med
den gamle reform uden eksamensperioder i december.
Formandens beretning blev godkendt.
4. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab + drøftelse
Foreningens regnskab for 2016 & 2017 blev gennemgået herunder overgangen fra tidligere
kasserer og bogholder til den nuværende administration varetaget af Dansklærerforeningen.
Kurser og foreningens blad er noget den nuværende bestyrelse prioriterer. Herunder at
oplægsholdere på kurser aflønnes ordentligt til AC takster.
Foreningen har en velkonsolideret økonomi. Regnskaberne er på foreningens hjemmeside.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fastlæggelse af kontingent for de kommende to år
Kassererens forslag om uændret kontingentet blev vedtaget af forsamlingen.

6. Valg af revisorer for det igangværende og det kommende regnskabsår
Nina Rasmussen og Sanna Høgh, begge Svendborg Gymnasium, blev valgt.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Samtlige forslag om vedtægtsændringerne som beskrevet i Religion nr. 2 2018 blev vedtaget, efter
at kassereren havde fremlagt regnskabet. Der var en rettelse til tilføjelsen i vedtægterne, således at
tilføjelsen bliver: “Bestyrelsesarbejdet er vederlagsfrit. Dog udbetales årligt et engangsbeløb som
godtgørelse for telefon- og internetforbrug med det maksimumsbeløb, som til enhver tid er
gældende i h.t. SKATS regler herom.”
8. Valg af valgkomité på et medlem
Afgående bestyrelsesmedlem Ann-Louise Ljungcrantz, Christianshavns Gymnasium blev valgt.
9. Opstilling af kandidater til bestyrelsesvalget:
Nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg:
Ann-Louise Ljungcrantz, Christianshavns Gymnasium, ønsker ikke genopstilling
Signe Elise Bro, Viborg Katedralskole, genopstiller
Sine Camilla Jensen, Høje-Taastrup Gymnasium, genopstiller
Thomas Thomsen, Favrskov Gymnasium, genopstiller.
Formanden opfordrede alle interesserede i at henvende senest torsdag d. 1/11 2018 for at blive
opstillet.
10. Eventuelt
Der var intet til eventuelt.

