
Referat af Generalforsamling i GymLF onsdag d. 2. marts 2016 
 
Punkt 1: Valg af dirigent 
Christian Alnor, Middelfart Gymnasium, valg som dirigent. Han konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Punkt 3: Fomandens beretning 
Jesper Vildbrad (JV)  aflagde beretning med fokus på: 

1.Løn- ansættelsesforhold 
2.Efteruddannelse 
3.Flere medlemmer 

 
Ad.1: 
Ledelses- ansættelsesforhold. Problemstilling: Bestyrelsesforeningen varetager drøftelser 
med ministeriet. Vi har kun høringsret. Derfor vigtigt med godt samarbejde med 
bestyrelsesforeningen.  
Vigtigt at nye rektorers løn- og arbejdsvilkår er rimelige. Problem med lave lønninger pga af 
lønrammer (eks 37). 
 
Cheflønspuljen: Kan søges af rektorerne gennem bestyrelsesformanden. Det har desværre 
været ret håbløst for rektorer overhovedet at få noget. Ministeriet vil ikke ”afsløre” 
fordelingen mellem de forskellige sektorer. 
 
Forskellige møder med bl.a. bestyrelsesforeningens formand, der generelt synes, rektorerne 
får en god løn. Igen påpegede GymLF selve strukturens uhensigtsmæssighed. Forslag fremme 
om åremålsansættelser, giver det mening? (Tilkendegivelser fra salen). 
 
Ad.2: 
Kursussamarbejde både med DJØF og DG. Gruppe er nedsat. 
DJØF er meget prof. med mange udviklingsressourcer, som bestemt gør 
kursusudviklingsmulighederne interessante i samarbejde med DJØF. 
 
Muligvis ny opmærksomhed i gruppen Offentlige ledere, Kristian Jacobsen (KJ) repræsenteret 
i bestyrelsen for offentlige chefer, om videreuddannelse af ledere i uddannelsessektoren. 
 
Internationalt samarbejde 
 
Ad.3 
Nyhedsbrevet – interviews og portrætter, prof. journalist Signe Tonsberg. Tager gerne mod 
indlæg. 
 
Kristian Jacobsen (KJ), rektor på Sorø Akademi, og medlem af bestyrelsen for Offentlige 
Chefer i Djøf uddybede 



Om Bestyrelsen for off. ledere i DJØF. 
Forsøger at præge dagsordenen ift. at få uddannelsessektoren mere på banen. Presses lidt af 
de statslige chefer fra den ene side og de kommunale chefer fra den anden.  
KJ fik fremstillet rektorernes meget specielle lønforhandlingsvilkår, som ikke muliggjorde, at 
rektorerne selv kan forhandle løn. Den problemstilling har DJØF nu taget op på topniveau. 
Repræsentantskabsvalg til april, hvor KJ stiller op igen og håber på valg, så den proces, der er i 
gang vedrørende lønforhold kan føres i mål. 
 
Spørgsmål/kommentarer fra salen: 
1. Øge den faste løn ved at overføre fra resultatlønnen, en slags garantiordning, så man er 
garanteret en hvis årlig udbetaling gennem resultatlønnen. 
2. Kritik af 700-elevers grænsen (skellet mellem lønramme 37 og 38) 
 
Punkt 4: Forelæggelse af det reviderede regnskab 
Årsregnskab 2015: 
Det udsendte regnskab foreligger også med underskrift, bedyrede dirigenten. Han har set det! 
JV gennemgik regnskabet. Årets resultat er positivt, egenkapitalen solid. 
 
Punkt 5: Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommend 
regnskabsår 

a) Budget 2016 blev godkendt 
b) Kontingent på 200,- kr fastholdes 

 
Punkt 6: Godkendelse af vedtægtsændringer 
Vedtægtsændring: 
Blev motiveret med Ledelsestræffet i marts. 
Vedtoges med applaus. 
 
Punkt 7: Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
Punkt 8: Valg af formand 
JV genopstillede og blev valgt med applaus. 
 
Punkt 9: Valg af revisor og revisorsuppleant 
Peter Wriedt, Rødkilde Gymnasium, vicerektor, valgt som revisor 
Henrik Nevers, Roskilde Gymnasium, rektor, valgt som revisorsuppleant 
 
Punkt 10: Evt. 
Fra salen – hvordan bliver man medlem? 
Fra salen – hvor mange medlemmer? (ca 400). 
 
 
 
Referent: Pia Sadolin/Brøndby Gymnasium 
 
 


