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Kære alle medlemmer     13. maj 2020 

Som alle er bekendt med, lever vi i en tid med en masse restriktioner. Det ved I om nogen, da jeres 

arbejdsdag ser en del anderledes ud end normalt. I skrivende stund afventer vi genåbningen ”fase 2”. 

På kredskontoret arbejder vi dagligt med skolernes ændringer – og i samarbejde med jeres TR, har vi 

fokus på, både hvad hverdagen kræver af jer – og under hvilke forhold arbejdet udføres. Har I 

spørgsmål, er I som altid velkommen til at kontakte jeres TR – og/eller kredskontoret. 

Det er en imponerende indsats, der er blevet ydet på arbejdspladserne, uanset om det er fysisk tilste-

deværelse – eller ”bag skærmen”.  

I marts måned skulle Næstved Lærerkreds have afholdt den årlige generalforsamling. Grundet om-

stændighederne er den udskudt. Der er nu kommet en central udmelding fra DLF i forhold til afhol-

delse: Det er fortsat foreningens anbefaling, at ikke-afholdte kredsgeneralforsamlinger udskydes, til 

forsamlingsforbuddet ophører eller alternativt lempes, så det er muligt at gennemføre generalforsam-

linger som fysiske møder i henhold til foreningens og kredsens vedtægter. 

Foreningen har tidligere fremhævet, at foreningens fokus er på, at kredsstyrelserne er funktionsdueli-

ge i den aktuelle situation. Så længe kredsstyrelsen er det, vil generalforsamlingen kunne udskydes, 

indtil situationen normaliseres. 

Hvis en kreds vurderes ikke at være funktionsduelig – og dermed ikke kan varetage medlemmernes 

interesser, kan der i særlige tilfælde afholdes digitale generalforsamlinger. 

Næstved Lærerkreds kredsstyrelse har besluttet at følge DLFs anbefalinger – og afholde generalfor-

samlingen, når de centrale udmeldinger omkring forsamlingsforbud igen giver mulighed for dette. 

Generalforsamlingen aflyses altså ikke for indeværende periode – men udskydes. Der vil til den tid 

blive indkaldt til generalforsamling med samme varsling, udsendelse af dagsorden, afholdelse af valg 

til kredsstyrelse m.m. 

Periodeforhandlinger: 

For et par uger siden modtog alle medlemmer et brev fra Anders Bondo med en status på periodefor-

handlingerne. Der er netop i disse dage udsendt et nyt. Jeg beder til, at I læser disse informationsbre-

ve.  

I medlemsbrevet beskriver Anders Bondo bl.a. hvilke elementer en aftale bør omhandle, før den kan 

sendes til afstemning. Forhandlingerne er inde i slutfasen – og på trods af ”corona” – og andre aktuel-

le situationer på arbejdspladsen, vil jeg opfordre jer til, at I orienterer jer om den aktuelle forhand-

lingssituation. 

Har I spørgsmål – eller elementer der bør uddybes, kontakt da jeres TR - eller gerne undertegnede. 

I vil løbende blive informeret i den kommende tid. 

Med venlig hilsen 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 

Næstved Lærerkreds 


