Referat:
Bestyrelsesmøde - virtuelt - i Religionslærerforeningen 25/5 2020
Deltagende: Thomas Thomsen (TT), Kirsten Falkesgaard Slot (KS), Lene Wittrup (WI), Sine Camilla
Jensen (Si), Mads R. Hammer (MRH), Regina Ulf Christensen (RU), Jesper Østergaard (JØ)
Referent: JØ

Dagsorden
1. KSs mail om manglende kontingentopkrævelse fra Dansklærerforeningen og status
på nye opkrævninger
2. Status på kurser
3. Medlemslisten
4. Arbejdsopgaver hen over sommeren
5. Evt.

Ad: 1.+3 Kirstens mail om manglende kontingentopkrævelse fra Dansklærerforeningen
og status på nye opkrævninger og 3. Medlemslisten
Dansklærerforeningens Hus har i en årrække ikke udlignet regnskabet, dvs. meldt
medlemmer, der trods gentagne rykkere ikke har betalt kontingent, ud af foreningen.
Det har genereret et indtryk af midler i det årlige regnskab, som nok er os skyldige, men
som vi reelt ikke har. Vi har nu meldt medlemmer, der trods både 3 og 4 års manglende
kontingent, stadig har fået bladet ud. Og vi afskriver et beløb som tabt.
Der udarbejdes nyt regnskab fra Dansklærerforeningen, som skal sendes til tidligere
bestyrelsesmedlemmer (Signe Elise Bro og BirgitAndersen) til underskrivelse. I lyset af
punkt 1 har vi bedt Dansklærernes Hus om at udarbejdet et nyt regnskab for 2019, hvor
disse midler er fjernet. Ligeledes er sidste regning fra trykteam på Blad nr. 4 ikke med i
det regnskab, Bestyrelsen fik pr. 17. januar - det lægges også ind i regnskabet 2019.
Vi mangler mailadresser på en del medlemmer, som vi gennem opslag på Facebook
prøver at få adresser på.
PBS-koder er ikke sendt fra Dansklærerforeningen til Dit Sekretariat (DS). Dette
betyder, at Dit Sekretariat ikke har været klar over, at vi og vore medlemmer er
tilknyttet PBS, hvorfor de almindelige opkrævninger i januar ikke er gennemført.
Samtidig med bestyrelsens ønske om at få et overblik over medlemmer er der derfor
udsendt fakturaer via mail. Dit Sekretariat har kontakt til Nets og vi får PBS til rådighed
igen.
Vi ønsker et mere præcist billede af, hvor mange medlemmer vi har.
Dansklærerforeningens Hus har ikke ført en decideret medlemsdatabase, hvorfor vi i
listerne over medlemmer har fundet en del dobbelt- eller tripelgængere af medlemmer.

Det bliver der nu ryddet op i, så vi er helt klar over, hvor mange medlemmer foreningen
har.
Der kan være problemer med at komme ind på ”foreningsadministration” - TT prøver,
ellers ringer han til Dit Sekretariat.
Det vi vil: vi skal have så mange mailadresser som muligt, så vi kan få sendt fakturaer
ud. Regina fortsætter med listerne. KS vil skrive til Dit Sekretariat for at få den
opdaterede liste over dem, vi mangler mail og dem, hvor mailadresse er forkert:
·

RUs liste: ”vi mangler liste” - på dem, hvor vi mangler mailadresse

·

Sis liste: ”fejl-listen” - på dem, hvor mailadresserne er forkerte

Si og RU bliver tovholdere i bestyrelsens arbejde for at finde mailadr. på de, der ikke
reagerer via facebookopslag. Hele bestyrelsen hjælper til med at søge efter adresser.
KS har været i kontakt med forsikringsagent (Tryg), om der er noget, vi som bestyrelse
bør forsikre os mod. Forsikringsagenten anbefalede ikke at vi forsikrer os
Ad 2. Status på kurser
15 tilmeldte til Svendborg - der skal nok komme flere
Svendborg kunne tilbyde 75 værelser - vi skal give besked senest 1. august
Vi reklamerer lidt mere i vores kredse - på skoler og FB
Corona: hvad sker der, hvis vi ikke må være mere end 50, hvilket vil betyde 43
deltagere. TT forhører sig hos Christiansminde, om hvad vi gør i det tilfælde
Lene informerer om arrangementets indhold. Der er stadig nogle justeringer, der skal
laves.
Hvis nogen ønsker at betale via EAN, skal skolerne kontakte TT Dit Sekretariat til at
sende fakturer til skolerne.
Et-dagskursus. Der bliver reklameret for kurset.
Ad 4. Se 1!
Ad 5. Evt.
Vi diskuterer hjemmesiden.
Vi mødes i Odense torsdag den 27. august - MRH og KS arrangerer. TT sender
dagsorden/arbejdsplan ud i begyndelsen af august

