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Foreningssangen  

med tekst og musik af Gudmund Auning 

 

 

I tidens strøm 

 

Der går gennem tiden en strømning, som ikke kan dø, 

af arbejdets sang og af tankernes spirende frø. 

Hvert et slægtled skal finde sin vilje, sit håb og sin tro 

- finde vejen derhen hvor dets fremtid og lykke kan gro. 

 

 

Vi står ved en vanskelig front i den stadige kamp, 

som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp, 

som kræver det daglige valg: Vil du tage en strid 

for at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid? 

 

 

Vil du møde de børn af vor tid, som har fremtiden med, 

i tro på at børnenes drøm kan bli' virkelighed. 

Vil du søge den stærke syntese af fremtid og arv, 

hvor ideernes flugt kan forenes med hverdagens krav. 

 

 

Der er meget, som splitter i tiden, og vejen er lang. 

Der er kræfter, som truer selv arbejdets brusende sang. 

I en brændende verden, hvor mennesker sulter ihjel, 

kan vi vise, at alle har ansvar for mer’ end os selv. 

 

 

Lad os glæde os over det udsyn, vort arbejde gi'r, 

ved en daglig forening af gamle og nye værdi’r. 

Vi har skabt Danmarks Lærerforening, så lad os stå ved: 

Der, hvor menneskets værd bli’r forsvaret, må vi være med.   
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1. Valg af dirigent 

Kredsstyrelsen foreslår, at Thomas Andreasen vælges som dirigent 

 

 

Kredsstyrelsens forslag til forretningsorden: 

a. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent, protokolfører og 

stemmetællere. 

 

b. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan 

dog standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen 

opførte punkter. Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er 

sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra 

afstemning om beretningen. 

 

c. Dirigenten påser, at forhandlingerne og god parlamentarisk orden 

opretholdes. Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde rette 

sig efter dirigentens afgørelser. 

 

d. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan 

formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære 

ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 

 

e. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og 

forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. 

Dirigenten eller 1 medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes 

straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan 

kun forslagsstilleren og formanden tildeles ordet. 

 

f. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. 

Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag 

sættes til afstemning. 

 

g. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.  

 

h. Ved valg af kongresdelegerede og kredsstyrelse benyttes de samme 

retningslinjer, der var gældende ved generalforsamlingen i 2018. 
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2. Formandens beretning 

 

a. Skriftlig del af beretningen 

 

Fra Kredsen 

Medlemsarrangementer siden generalforsamling 2019 

Vi forsøger at vedligeholde og starte nye traditioner på kredsen. Vi er en lokalkreds, der favner bredt i 

mere end én forstand. Alene den geografiske spredning af medlemmerne gør, at vi synes, det er vigtigt, 

at vi forsøger at nærme os hinanden så meget, som det er muligt. 

Siden sidste generalforsamling i 2019 har vi haft stor fornøjelse af at gentage 1. maj-caféen med grillede 

pølser og kolde øl, haft besøg af psykolog Sanna Kock Autrup der talte om arbejdsmiljø samt hørt om 

pension og skadesforebyggelse fra Lån & Spar og Lærerstandens Brandforsikring.  

Derudover har vi gentaget den meget hyggelige jule-café i december måned, hvor der både var varme 

æbleskiver og varm glögg i gryderne. Lærernes Pension kom forbi kredskontoret og Vibeengskolen i 

løbet af vinteren. Her var det ikke varme æbleskiver, der var på programmet, men udsigten til kolde 

kontanter eller i hvert fald muligheden for at få konkret viden om pension og opsparing. Kredsens 

arrangementer spænder bredt, og der er noget for de fleste i løbet af året. Desværre satte Corona-virus 

en stopper for 1. maj-caféen i år, ligesom den gjorde med så meget andet. Vi glæder os dog over, at vi 

formentlig snart kan komme tilbage til ”normalen”.   

Vores seniorer i fraktion 4 har også haft travlt siden sidste generalforsamling. De har bl.a. været en tur 

til andelslandsbyen Nyvang, besøgt Nordtyskland på en 4-dages bustur, haft rundvisning på Københavns 

Rådhus og hørt foredrag om Sri Lanka på kredskontoret. Der har således ikke manglet arrangementer og 

sociale begivenheder, og vi er glade for, at vores seniorer holder fast i fællesskabet i fagforeningen selv 

efter endt arbejdsliv. Fraktion 4 har sit eget mødelokale på kredskontoret, og vi er glade for, at 

kontakten på tværs i foreningen på den måde holdes ved lige.  

Hvis du får en god idé til noget socialt samvær eller lignende, er du altid velkommen til at skrive til 

kredsen. Vi tager mod gode forslag med åbne arme! 
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Fra Faxe 

Faxe har fyldt en del i Kredsens arbejde i det forgangne år. Det har været et turbulent år med store, 

lokale udfordringer på nogle af skolerne. Kredsen har bistået de tillidsvalgte i deres vedholdende 

arbejde med at sikre ordentlige arbejdsforhold og gennemsigtighed i beslutningerne og derfor deltaget i 

en del møder på de respektive skoler hen over efteråret.  

Centerchefen er endnu engang skiftet ud, så der er også blevet brugt tid på relationsarbejdet med den 

nye chef Henrik Reumert, der startede efter vinterferien. Samarbejdet tegner lyst, så vi håber, han bliver 

på posten lidt længere tid end de foregående chefer.  

På Østskolen stoppede skoleleder Torben Lind umiddelbart før jul, og siden har der været en 

konstitueret leder. Med udgangen af juli måned står både Midt- og Vestskolen også uden skoleleder, da 

Mette Løvbjerg går på pension, og Sigurd Brønnum har valgt at søge nye udfordringer i en anden 

kommune. Børn og Læringsudvalget i Faxe Kommune har derfor besluttet at udnyttet den aktuelle 

situation til at kigge skoleledelsesstrukturen efter i sømmene. -Så det næste års tid må skolerne drives af 

konstituerede ledere indtil en eventuel ny struktur er på plads.  

Økonomien har også fyldt meget i Faxe. I foråret kom det frem, at der samlet set mangler 40 millioner 

for at bringe 2020 i balance. På skoleområdet har det fået store konsekvenser i forhold til forårets 

forbrug samt planlægningen af kommende skoleår. I starten af juni blev fire lærere således indstillet til 

afsked. Heldigvis lykkedes det efterfølgende at finde plads til dem alle igen ved at overflytte dem til 

andre skoler, men samlet set får den økonomiske opbremsning store konsekvenser for skolerne og 

dermed lærerne i de næste 1,5 år.  

Kredsen følger sammen med de andre faglige organisationer udviklingen tæt og er i dialog med både 

politikere og administration om de økonomiske udfordringer og konsekvenserne deraf. Lad os håbe, at 

der fremadrettet kan skabes det nødvendige overblik over Faxe Kommunes økonomi, så vi undgår 

lignende situationer fremover.  

 

Fra Vordingborg 

Det er en god ting, at vi som lærere har en fantastisk relationskompetence og en veltrænet 

omstillingsdygtighed, for skoleåret startede med, vi sagde farvel og mange tak for et rigtig godt 

samarbejde til Søren Kokholm, der fik job i Roskilde. Sidst på efteråret bød vi Charlotte Grummesgård 

Nielsen velkommen som ny chef. Vi er allerede rigtig glade for samarbejdet med Charlotte og håber, vi i 

fællesskab kan bygge videre på de gode ting, vi har startet i Vordingborg og i tæt samarbejde udvikle og 

forbedre – både for lærere og for elever. Sammen med Charlotte fik vi også en omstrukturering af 

forvaltningen, og medlemmerne ansat der fik ny sekretariatsleder i tidligere afdelingsleder Trine 

Venbjerg Hansen. I foråret meddelte Jacob Thune så, at han havde fået nyt job i Greve pr. 1. april, og vi 

skulle endnu engang have ny samarbejdspartner og direktør. Vi fik dog noget mere end det, vi fik nemlig 

et helt nyt og kæmpe direktørområde. Man valgte nemlig at ryste posen og samle en masse områder 

under den nye person i direktionen. Kommunen slog en stor velfærdsdirektørstilling op, og her pr. 1. 

juni blev Jan Christensen ansat som direktør for børn, sundhed, ældre og HR.  

I februar fik Kulsbjerg skole ny skoleleder i Nils Nørbo, efter at Anne-Marie Jacobsen gik på pension efter 

25 år som leder i kommunen. Næste skoleår kommer vi til at se en del rokader også på lederstillingerne 

på skolerne. På Gåsetårnskolen har Mai-Britt Herløv Petersen valgt at gå på pension fra næste skoleår. 

Det betyder, at Bjørn Haldur konstitueres pr. 1. august i skolelederstillingen på kommunens største 
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skole. På Svend Gønge-skolen skal Casper Milandt derfor konstitueres som skoleleder. Han har indtil nu 

været viceskoleleder på Kulsbjerg Skole. Præstø er i disse dage ved at ansætte en ny viceskoleleder og 

Kalvehave har netop ansat Katrina Adey Kuhre som ny afdelingsleder. Hun er pt. afdelingsleder på 

Gåsetårnsskolens Kastrup afdeling. Vi må se, hvordan puslespillet ender for ledelse på og af det samlede 

skolevæsen. 

Under overskriften ’Bæredygtigt skolevæsen’ har kredsen brugt en del tid med tillidsrepræsentanter og 

med forvaltning og politikere på at tale om struktur, mål og ressourcer. Det er vores klare ønske, at der 

skal være sammenhæng mellem de ressourcer og den økonomi, skolerne har til rådighed, og hvad der 

stilles af krav og sættes af rammer. Man skal som skole kunne lykkes med opgaven. 

Demografireguleringen giver os økonomiske vanskeligheder hvert år, så længe der ikke fødes flere børn, 

men en ting er tallene på papir og i Excel-ark, noget andet er, hvordan de færre børn fordeler sig i 

virkeligheden. Processen med Bæredygtigt skolevæsen har givet møder på alle skoler mellem BUF og 

skolebestyrelser og fælles møder for skolevæsenet. Endnu er der ikke slået nogle streger på papiret eller 

taget nogle beslutninger - vi venter stadig på, at politikerne tør tilpasse virkeligheden til økonomien. 

Vi har også, som én af blot tre pilotkommuner, gennemført genmåling af skolernes og det samlede 

skolevæsens professionelle kapital. Præsentation og gennemgang af rapporterne og genmålingens 

resultat skulle have fundet sted i foråret, og blev som meget andet udskudt pga. Corona. Vi starter 

skoleåret med at få afholdt den temadag, hvor Tage Søndergaard Kristensen og DLF endnu en gang 

oversætter og giver os sparring. Derefter kommer I til at høre mere både til rapport, resultat og det 

videre arbejde på skolerne. 

 

Fra pædagogisk udvalg 

En skole kræver to ting. En lærer og en elev. Mangler den ene, er det ikke længere en skole. Læreren 

leverer undervisning, men uden eleven bliver det meningsløst. Møder eleven op uden at møde en lærer, 

er det lige så meningsløst. 

Derfor er kerneopgaven for en lærer indlysende nok undervisning. I den optik kan man undre sig over, at 

det ofte er så svært at få lige præcis lærernes stemme til at blive hørt, når der skal træffes beslutninger 

omkring undervisningens rammer. Vi lærere får i stedet ofte at vide, hvad vi nu skal gøre anderledes, 

eller hvad vi nu skal undvære, men der er sjældent nogen, der kommer og spørger, hvad vi egentlig har 

brug for? 

Der er nogen, der vil sige, at hvis du spørger 10 lærere om, hvad de har brug for, da vil du få 10 

forskellige svar. Det er sandt, men måske er det netop dét, der er hele pointen og nøglen til den gode 

skole.  

For lærere er jo forskellige, og de har forskellige elever. Nuancerne, diversiteten og passionen kommer 

til udtryk på forskellige måder hos forskellige lærere, og det er der ikke noget galt i. Den tyske sociolog 

og professor i pædagogik Thomas Ziehe taler om, at god undervisning er ”øer af intensitet i et hav af 

rutine”.  Altså undervisning fra lærere der præsenterer stof, som eleverne ellers aldrig ville have stødt 

på og på en måde, der åbner deres øjne for en verden, de ellers måtte være foruden.  

Men i en verden hvor ensartede og kønsløse digitale læremidler og læringsportaler ofte sælges som det 

evigt saliggørende, og hvor forberedelsestiden er som en spegepølse, der skæres skiver af i begge ender, 

når andre akutte opgaver presser sig på, er det noget af en opgave at levere den gode undervisning. For 

den kræver selvsagt velforberedte lærere med indflydelse, der kan præsentere stof og indhold, som de 
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med indsigt kan lade eleverne begejstres af. Først dér kan læreren vise eleven, hvad der ligger under 

stoffets overflade. Først dér opstår den gode undervisning. Lærernes indflydelse på undervisningen er 

en af de vigtigste ting, vi arbejder for i kredsen.  

En anden kamp er den, der primært foregår i folkeskolen. Nemlig den om de lange skoledage. 

For skoledagene er nemlig lange. For lange. I det pædagogiske udvalg på tværs af Kredssamarbejdet 

Sjælland Syd forfattede vi tidligere i år et læserbrev i Sjællandske stilet til undervisningsministeren, hvor 

overskriften lød: ”Normale skoledage? Ja, tak!”. Vi er mange der siger det. I hele landet. Med lidt 

forskellige ord men med samme pointe. 

For selvom man ansatte det dobbelte antal lærere end nu, gav dem de materialer, de hver især havde 

brug for, fik internetforbindelsen til at køre smertefrit, printeren til at virke, gav alle elever det 

skoletilbud, de havde brug for, og fik alle TRIO-samarbejder til at køre perfekt, ville det stadig ikke give 

eleverne mere energi til at modtage undervisning når først, vi rammer slutningen af en lang dag. Det 

handler ikke om, at skoledagene skal være korte. De skal bare være normale igen.  

Det virker som en indlysende løsning på mange af skolens problemer, men det er ikke alle, der synes, 

det er en god idé at normalisere skoledagen igen. Men det skal ikke afholde os fra at blive ved med at 

sige det højt, alle de steder vi kan. Måske kan erfaringerne fra ”Corona-skolen” få øjnene op hos lidt 

flere politikere end før? 

Drømmen om den gode skole er drømmen om god undervisning. Den, hvor lærerne og eleverne har det, 

de har brug for og mere til. Det fortjener begge parter. For lærerne og eleverne, og den undervisning der 

foregår imellem de to, er skolen. Den gode undervisning er derfor den gode skole. -Og det fortsætter vi 

med at sige højt, alle de steder vi kan.  

 

De mindre medlemsgrupper – MiMe 

Vi har særskilte møder på kredskontoret med de MiMe-tillidsvalgte, da deres arbejdsforhold og -

opgaver adskiller sig fra skolernes. For kredsen er det vigtigt, at alle medlemmer i kredsen føler sig set 

og hørt. På disse møder, hvor både TR og AMR inviteres til at deltage, diskuterer vi emner med særlig 

relevans for disse medlemmer. Gruppen er meget bredt sammensat, og kan derfor på ingen måde 

sættes på en simpel formel. Vi har således medlemmer ansat på Synscentralen i Vordingborg, PPR i 

begge kommuner, UU-vejledere, lærere på Vordingborg Fri Fagskole og Bråby heldagsskole samt 

konsulenter i forvaltningerne. På trods af den brede sammensætning får vi konstruktive drøftelser om 

de problemstillinger, de enkelte arbejdspladser slås med i hverdagen.  

Vi har også medlemsarrangementer målrettet vores MiMe- medlemmer. Sidste år havde vi besøg af 

Thomas Andreasen fra DLFs Hovedstyrelse, som fortalte om DLF og de mindre medlemsgrupper. Vi blev 

også klogere på vores eget arbejdsmiljø ved psykolog Sanna Koch Autrup, som er tilknyttet Arbejds- og 

socialmedicinsk afdeling her i regionen. Senere i år planlægger vi også et medlemsarrangement for 

MiMe, så sæt X i kalenderen den 4. november 2020. Nærmere information følger. 
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Fra arbejdsmiljøudvalget 

Arbejdsmiljøindsatsen i kredsen drejer sig først som sidst om medlemmernes arbejdsmiljø. Det mål 

afspejler sig på flere måder. 

Vi har fællesmøder på kredsen med deltagelse af både TR og AMR, hvor AMR’erne som hovedregel får 

en times tid alene sammen. Her er der plads til gennemgang af nye materialer og værktøjer fra både DLF 

og andre interessenter indenfor arbejdsmiljø. Blandt disse kan nævnes BrancheFællesskaberne for 

Arbejdsmiljø, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet. Vi har 

erfaringsudveksling AMR’erne imellem og sparring omkring konkrete problemstillinger fra hverdagen. 

Vi er løbende i dialog med AMR’erne via mail og DLF InSite. Vores arbejde i kredsen er fx at spotte 

generelle tendenser i arbejdsmiljøarbejdet og fra disse at udvælge relevant materiale til vores AMR’er. 

Det gør vi bl.a. ud fra magasinet Arbejdsmiljø og diverse nyhedsbreve fra føromtalte interessenter. DLF’s 

arbejdsmiljøteam sender årligt en håndfuld Aktuelt om Arbejdsmiljø ud, som altid indeholder vigtige 

nyheder om arbejdsmiljø specifikt for skoleområdet. 

Vi har i øvrigt et særdeles godt samarbejde med de dygtige konsulenter i DLF’s arbejdsmiljøteam. Vi har 

jævnligt kontakt med dem om konkrete spørgsmål fra AMR’erne, og de står i det hele taget til vores 

rådighed.  

Vi sidder desuden med i et netværk i Arbejdsmedicinsk regi. Her deltager vores konsulent Susanne 

Refnov også, og diskussionerne her er meget givende og udviklende for vores arbejdsmiljøfokus. Det var 

her, vi første gang mødte psykolog Sanna Koch Autrup, som vi sidenhen har brugt til flere 

medlemsarrangementer om arbejdsmiljø. Tilbagemeldingerne fra disse arrangementer har været meget 

positive. 

I dagligdagen yder vores konsulent Susanne Refnov også en kæmpe indsats i forhold til medlemmernes 

tarv. Hun løfter en stor opgave ved at støtte og hjælpe medlemmer, som har brug for det. 

Som medlem på en arbejdsplads skal vi alle huske på, at vi er hinandens arbejdsmiljø. Et godt 

arbejdsmiljø er noget vi skaber i fællesskab, og det kræver, at alle tager aktivt del i arbejdet.  
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3. Regnskab 2019 

 

 Regnskab 
2019 

Budget 
2019 

t.kr 
Indtægter:   
Kontingent 2.690.038 2.788 
AKUT-fond 492.379 480 
Renter 83.677 30 
Indtægter i alt 3.266.094 3.298 
   
Udgifter:   
Kredsstyrelsesfrikøb, tillæg, pension og kørsel 1.352.873 1.378 
Personale 1.096.496 1.063 
Kontorlokaler 213.720 215 
Kontorhold 150.315 186 
Kredsstyrelsesmøder 38.783 59 
TR- og AMR-møder og frikøb 204.313 252 
Medlemsmøder og kurser 165.189 166 
Øvrige udgifter 29.375 21 
Støttetildeling 8.000 8 
Udgifter i alt 3.259.064 3.348 
   
Årets resultat 7.030 -50 
   
   
   

Støttetildeling 2019:  

SOS Børnebyerne  2.000 kr. 

 Amnesty International 2.000 kr. 

 Dansk Folkehjælp 4.000 kr. 

 I alt  8.000 kr. 
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4. Indkomne forslag  

 

Vedtægtsændringer: 

Kredsstyrelsen stiller forslag om kvartalsvis opkrævning af kontingent for fraktion 

1, 2 og 3. 

 

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen 

 

 Frikøb. Kredsstyrelsen foreslår, at der for skoleåret 20/21 ydes et frikøb 

svarende til 2,2 stilling, (uændret) 

 

 Faglige klubber. Kredsstyrelsen foreslår, at der afsættes et 

rådighedsbeløb på 50 kr. pr. medlem på skolen til aktiviteter i faglige 

klubber (uændret). Beløbet administreres af tillidsrepræsentanten. 

 

 Vederlag til kredsstyrelsen. Kredsstyrelsen foreslår, at: 

Kredsformanden aflønnes som konsulent på slutløn. Kredsformanden får 

et tillæg, således at den samlede løn for et fuldtidsfrikøb svarer til 

slutlønnen plus eventuelle centrale, faste tillæg. Tillægget ydes i forhold 

til frikøbsgraden (uændret). 

Næstformanden aflønnes med et tillæg på 25.000 kr. i 00-niveau ved et 

frikøb på 50 %. Tillægget reguleres i forhold til frikøb (uændret). 

Øvrige styrelsesmedlemmer aflønnes med et tillæg på 11.500 i 00-niveau 

ved et frikøb på 30 %. Tillægget reguleres i forhold til frikøb (uændret). 

Der ydes pension af tillægget i forhold til frikøbsgraden. 

 

 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent  

 

 Budget 2020: 

 

 Budget 
2020 

Regnskab 
2019 

Indtægter:   
Kontingent 2.767.600 2.690.038 
AKUT-fond 536.000 492.379 
Renter og adm. SF 24.500 83.677 
Indtægter i alt 3.328.100 3.266.094 
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Udgifter: Budget 
2020 

Regnskab  
2019 

 
Kredsstyrelsesfrikøb, tillæg, pension og kørsel 1.346.862 1.352.873 
Personale 1.148.947 1.096.496 
Kontorlokaler 211.500 213.720 
Kontorhold 155.500 150.315 
Kredsstyrelsesmøder 47.000 38.783 
TR- og AMR-møder og frikøb 271.000 204.313 
Medlemsmøder og kurser 110.000 165.189 
Øvrige udgifter 30.000 29.375 
Støttetildeling 8.000 8.000 
Udgifter i alt 3.328.100 3.259.064 
 
Resultat 

 
-709 

 
7.030 

 Kredskontingent: 

Kredsstyrelsen foreslår, at kontingentet for fraktion 1 og 2 stiger med  
24 kr. pr. måned til Lærerkredsen Faxe Vordingborg med virkning fra  
1. august 2020. 

Kredsstyrelsen foreslår, efter ønske fra arbejdsgruppen for Senior60 
(Fraktion 4), at kontingentet stiger med 10 kr. pr. måned til Lærerkredsen 
Faxe Vordingborg med virkning fra 1. januar 2021. 

Fraktion 1 – Lærere: 

Fraktion 2 – Børnehaveklasseledere: 

372 kr. pr. måned 

372 kr. pr. måned 

+ 213 kr. til DLF centralt pr. måned  

i alt 585 kr. pr. måned 

 

Fraktion 4 - Pensionister: 29. kr. pr. måned 

+ 71 kr. til DLF centralt,  

i alt 100 kr. pr. måned.  

Opkræves årligt med 1.200 kr. i januar  

 

Medlemsfordeling:  marts  
2019 

marts 
2020 

 Fraktion    

 1 Lærere 628 625 

 2 Børnehaveklasseledere 36 33 

 4 Pensionister 297 290 

 6 Særlige medlemmer 5 6 

  I alt 966 954 
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7. Valg 

Der anvendes følgende afstemningsmetode: 

 

 Der vælges formand 
Som kandidater kan opstilles alle almindelige medlemmer af kredsen. 

 

 

 Der vælges 2 andre delegerede 
Er der kun opstillet 2 kandidater, er disse valgt uden afstemning. 
Er der opstillet flere kandidater end 2, afholdes skriftlig afstemning. Hvert medlem kan 
på stemmesedlen påføre op til 2 navne. Navnene anføres i den rækkefølge, hvori hver 
stemmeberettigede ønsker dem valgt. En kandidats navn må ikke anføres flere gange på 
en stemmeseddel. Ved valgets opgørelse gives den kandidat, som på en stemmeseddel er 
anført øverst (som nummer et) 2 stemmer, og herefter (som nummer to) 1 stemme. 

De to kandidater med højeste stemmetal er herefter valgt. 

 

 Der vælges næstformand blandt de to øvrige/andre kongresdelegerede 
 Stemmesedlen påføres 1 navn. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. 
 

 Der vælges 2 suppleanter for de kongresdelegerede 
Hvert medlem kan på stemmesedlen påføre op til 2 navne. Navnene anføres i den 

rækkefølge, hvori hver enkelt stemmeberettiget ønsker dem valgt. En kandidats navn må 

ikke anføres flere gange på en stemmeseddel. 

Ved valgets opgørelse gives den kandidat, som på en stemmeseddel er anført øverst 

(som nummer 1) 2 stemmer, herefter (som nummer 2) 1 stemme. Kandidaterne er 

herefter valgt som 1.og 2. suppleant for de kongresdelegerede efter de angivne 

stemmetal. 

I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 

De valgte suppleanter er medlemmer af kredsstyrelsen. 

 

 Der vælges 2 suppleanter til kredsstyrelsen, en fra hver kommune 
De vælges efter samme afstemningsform som beskrevet under valg af delegerede. 
 
 

 Der vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 
De vælges efter samme afstemningsform som beskrevet under valg af delegerede. 

 

8. Eventuelt 
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Du kom med alt hvad der var dig 
Tekst & Musik: Per Warming, Jens Rosendal 

 

 

Du kom med alt hvad der var dig 

og sprængte hver en spærret vej 

og hvilket forår blev det! 

Det år, da alt blev stærkt og klart 

og vildt og fyldt med tøbrudsfart 

og alting råbte: lev det! 

 

Jeg stormed’ ud og købte øl 

ja, vintrens gamle, stive føl 

fór ud på grønne enge 

og du blev varm og lys og fuld 

og håret var det pure guld 

som solen – skjult for længe 

 

Og blomster åbned’ sig og så 

at nu blev himlen stor og blå 

og stunden født til glæde. 

Din næve var så varm og god 

og du blev smuk og fuld af mod 

så smuk, jeg måtte græde. 

 

Vorherren selv bød ind til fest 

og kyssed’ hver benovet gæst 

i kærlighedens sale 

med øjne, undrende og blå 

vi bare så og så og så 

og slugte livets tale: 

 

At livet det er livet værd 

på trods af tvivl og stor besvær 

på trods af det, der smerter, 

og kærligheder er og bli’r 

Og hvad end hele verden si’r 

Så har den vore hjerter 

 

 


