
Referat af Generalforsamling i GymLF onsdag d. 1.marts 2017 
 
Punkt 0: Præsentation af bestyrelsen i GymLF 
 
Punkt 1: Valg af dirigent 
Christian Alnor, Middelfart Gymnasium valgt som dirigent.  
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Punkt 3: Fomandens beretning 
Formanden  aflagde beretning med fokus på: 
 
Ledelses- ansættelsesforhold:  
Samarbejde med Bestyrelsesforeningen, som er den forening, der skal kæmpe GymLF-
medlemmernes sag. Der er her forståelse for at lønramme 37-problematikken er central. Ligeledes 
fokus på rektorernes helt særlige forhandlingsvilkår. 
Cheflønspuljen er uigennemskuelig. Puljen er til en meget bred skare, men det er en mulighed at 
søge ekstra lønmidler ad denne vej. Opfordring til at søge, om end erfaringerne med positive 
afgørelser er beskedne. 
Seniorordning/aftrapning, vejledning og mentorordning for nyansatte ledere. Særligt har Region 
Midt et arbejde i gang på dette område. 
GymLF samarbejder med andre lederorganisationer under DJØF.  
Stigende medlemstal: 2014: 308, 2016: 372 
 
Regionalmøder 
Regionalmøder holdes årligt, nogle regioner slår sig sammen. Hver gang et fælles tema. I år 
Frygtløs Ledelse. Nyudkommet bog om emnet blev udleveret til alle deltagere. Desuden var 
Danske Gymnasier inviteret og formanden deltog. 
Netværk og dialog er vejen frem. 
 
Efter- og videreuddannelse 
Udvikler nye kurser i samarbejde med DJØF og med Danske Gymnasier. 
 
Nyhedsbrevet  
Nyhedsbrevet er ved at finde sin form. Vi får hjælp af journalist Signe Tonsberg, som på baggrund 
af input fra GymLF skriver nyhedsbrevet. Medlemmer er meget velkomne til at komme med 
forslag til indlæg. 
Tilmelding sker via GymLF’s hjemmeside 
 
Internationalt samarbejde:  
GymLF deltager i Nordisk skolelederseminar hvert år. 
 



OK18 
Der skal formuleres krav til DJØF ifm. OK18. GymLF har indtil nu talt om centralt fastlagte 
lønstigninger, at få gjort resultatløn pensionsgivende, løndifferentiering i forhold til 
institutionsstørrelse. 
Formanden opfordrede til, at medlemmerne kommer med input. 
 
Dialog 
I forhold til medlemmerne – der mangler en rektorrepræsentant fra Nordjylland, opfordring til at 
stille op. Ligeledes dialog og sparring med Danske Gymnasier og med Bestyrelsesforeningen. 
 
Generalforsamlingens tidsmæssige placering 
GF afvikles for anden gang i tilknytning til Ledelsestræf i Nyborg. Er det et rigtigt tidspunkt? 
Der ønskes tilbagemelding fra medlemmerne vedrørende en hensigtsmæssig placering. 
 
Efterfølgende udspandt der sig en debat om beretningen: 

 Opfordring til at ledelserne ude på skolerne tager en debat om hvor og hvordan man 
organiserer sig, velvidende at der er organisationsfrihed. GymLF bør være det naturlige 
valg, et medlemskab af GL giver ikke mening. 

 Det ”rumler” i ministeriet ift. resultatlønskontrakter. Disse skal tages alvorligt, der må ikke 
bare være tale om en pseudo-rapportering og –vurdering. Ledelsens såvel som 
bestyrelsens ansvar, at det sker efter hensigterne. 

 DJØF har luftet tanken om åremålsansættelser, som skulle kunne betyde øget løn, men 
ordningen er ikke umiddelbart gennemskueligt. 

 I forbindelse med krav til OK18 kunne ikke alene størrelse på skolerne være et argument, 
men også kompleksitet. 

 Foreningen bør have fokus på at få forhandlingsretten. Det kræver volumen. 

 Opfordring til at foreningen tydeliggør overfor potentielle medlemmer, hvorfor GymLF er 
den naturlige organisation, at blive medlem af. Ligeledes bør tilmeldingsproceduren 
forenkles, fx en one-click solution. 

 Det blev efterspurgt hvor stor en andel af GymLF i øjeblikket har af potentielle 
medlemmer. Det undersøges. 

 Tidspunkt for afholdelse af GF er rigtigt, og GymLF bør være medarrangør af 
ledelsestræffet.  
Formanden for Danske Gymnasier bød GymLF velkommen som medarrangør af 
ledelsestræffet.  

 
Formandens beretning godkendt. 
 
Punkt 4: Forelæggelse af det reviderede regnskab 
Årsregnskab 2016: 
Det udsendte regnskab foreligger også med revisors og formandens underskrift.  
Formanden gennemgik kort regnskabet. Årets resultat er positivt, egenkapitalen solid. 
Regnskabet føres gratis af sekretariatet på Svendborg Gymnasium. 
 
Punkt 5: Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår 



a) Budget 2017 blev godkendt 
b) Kontingent på 200,- kr fastholdes 

 
Punkt 7: Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
Punkt 8: Valg af formand 
Jesper Vilbrad genopstillede som formand 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. 
Formanden takkede for det store fremmøde og roste debatlysten. Opfordring til at medlemmerne 
henvender sig og i det hele taget kommer med input til bestyrelsens arbejde. 
 
 
 
Referent Anette Pedersen/Herning Gymnasium 
 
 


