
 

 

 

Referat af Generalforsamling i GymLF – Gymnasieskolernes Lederforening 

Torsdag d. 27. februar 2020 
 

Formand for GymLF Jesper Vildbrad bød velkommen.  

Præsenterede GymLF-bestyrelsen, som siden sidst har fået 2 nye medlemmer (Marianne Munch Svendsen 

og Lisbeth Fischer). 

Orienterede om at der under evt. var gæster: Mads Kildesgaard fra DJØF og Kristian Jacobsen, gruppen af 

off. chefer i DJØF 

 

1. Valg af dirigent 

Christian Alnor valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at 

generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt.  

 

3. Formandens beretning 

Skriftlig beretning var udsendt pr. mail til alle medlemmer forud for generalforsamling 

Formanden lagde i sin mundtlige beretning vægt på  

 

Primært fokus på løn- og ansættelsesforhold for medlemmerne 

- udfordringerne ifm. cheflønsaftalen 

- samarbejdet med bestyrelsesforeningen 

- OK 21 venter i nærmeste fremtid (DJØF modtager gerne forslag til relevante punkter) 

Efter- og videreuddannelse af ledere i gymnasiet og hf 

              GymLF som naturlig organisation for ledere i gymnasiet 

- Regionalmøder, herunder en opfordring til at bakke op om det årlige møde 

- Nyhedsbreve, forslag til indhold og emner modtages gerne 

- Nordisk skolelederseminar 

               

          Beretningen godkendt. 

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering 

Formanden gennemgik det reviderede regnskab. Underskud på 57.599,10 kr. var forventet og 

annonceret sidste år.  

 



 

5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår 

Budget med et mindre underskud på 34.000 kr. blev fremlagt.  

Budget vedtaget. 

Forslag om uændret kontingent på 300 kr. Kontingent for det kommende regnskabsår blev fastlagt 

til 300 kr.  

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag 

 

7. Valg af formand 

Jesper Vildbrad blev genvalgt som formand 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Peter Wriedt og Henrik Nevers blev genvalg 

 

9. Evt.  

Formanden gjorde kort rede for, hvilke opgaver der sandsynligvis venter fremover.  

 

Mads Kildesgaard, DJØF  

Orienterede om følgende punkter 

- Kønsopdelt gennemsnitsløn 

- Implementeringsstatus på den nye chefaftale, udfordringer og konstruktive ændringer 

- Fremtidige opgaver 

- Forhandlingskursus 

Kristian Jakobsen, offentlige chefer i DJØF 

Supplerede Mads med andre perspektiver 

 

Dirigenten takkede på forsamlingens vegne bestyrelsen for dens arbejde. 

 


