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     Næstved den 3. marts 2023 

Kære medlemmer. 
 
Det er tid for afholdelse af årets generalforsamling i Næstved Lærerkreds. 
 
Alle vores medlemmer – uanset hvilken faggruppe de repræsenterer, har en travl 
hverdag. Ud over det man som medarbejder ser som sin kerneydelse, så kommer 
der også løbende nye opgaver til, forandringer i organisationen, der blæser nye poli-
tiske vinde. Det skal I forholde jer til, og det skal vi som Næstved Lærerkreds bl.a. 
tage som udgangspunkt for vores arbejde. I er i ”øjeblikket” – og vi som styrelse skal 
danne os ”overblikket”. Det fællesskab og den forståelse er vigtig. 
 
Generalforsamlingen er for Næstved Lærerkreds tidspunktet hvor vi overfor vores 
medlemmer gør status på vores arbejde – men også hvor vi er på vej hen. I vores 
skriftlige beretning gør vi nogle nedslag, giver et overblik over det forgange år – 
mens vi i vores mundtlige beretning også gerne kigger fremad.  
 
Årets generalforsamling er en ”ikke valg-generalforsamling”. Sammen med TR har 
kredsstyrelsen ofte drøftet hvordan vi kan få en ”lethed” ind over vores generalfor-
samlinger, de år der ikke er valg til kredsstyrelsen. Vi skal dog stadig sørge for at 
formalia overholdes, kredsens økonomi skal fremlægges, beretning skal aflægges – 
og det hele skal sættes til afstemning. 
 

Men – vi vil gerne forsøge at vise ”lethed”        

 
I år fremlægges beretningen i en kortere og mere tematiseret udgave, og derefter er 
den samlede beretning til drøftelse. Temaerne/beretningen skal naturligvis til afstem-
ning.  
 
For kredsstyrelsen er generalforsamlingen også et sted man mødes med gode kolle-
gaer, spiser sammen – og har nogle hyggelige timer. I år tilføjes dette med et fore-
drag af Lars Thiesgaard, dansk skuespiller, lydbogsindlæser, tegnefilmsdubber og 
dialoginstruktør. Lars Thiesgaard kaldes også for ”manden med de 1000 stemmer”. 
Det glæder vi os til at høre om. 
 
Håbet er, at vi med denne ramme oplever, at mange medlemmer har lyst til at delta-
ge til generalforsamlingen. Der bliver både fokus på medlemmernes faglighed og 
profession – men også god tid til kollegialt samvær under hyggelige rammer. 
Vi håber at se dig til vores generalforsamling torsdag d. 16. marts kl. 17.00 – tilmel-
ding til spisning senest den 10.3. via din TR eller på 061@dlf.org Tag endelig en god 
kollega med under armen – også gerne én helt ny, der ikke har deltaget før. Vi håber 
på et godt fremmøde - og glæder os til en god aften med vores medlemmer.  
 

På gensyn. 
På vegne af Næstved Lærerkreds 

Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand 
 
Link: skriftlig beretning 
Microsoft Word - Skriftlig beretning FINAL.docx (xn--nstvedlrerkreds-xlbg.dk) 
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